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 گفتارپیش

باشد، تالشها و تجربیاتش میشر که حاصل میراث معرفتی و دانشی ب يدهد، مجموعهآنچنان که تاریخ گواهی می

اي از تاریخ هاي مختلف ساخته و پرداخته شده است. در مرحلهبنديهاي مختلف به اشکال و صورتدر دوران

-اي دیگر از تاریخ، شاهد شکلهایش در قالب اسطوره، نمایان شده است. در گوشهتکامل انسان، معارف و شناخت

ایم. و دانشهاي انسانها و جوامع بوده ات به عنوان قالبی براي بیان حکمتهاگیري شعر، داستان و به طور کلی ادبی

دانشها و معارف  يوعهشود براي بیان مجمرسیم که فلسفه، قالب و زبانی میاي میدر این سیر تاریخی، به مرحه

 يم است که مجموعهفلسفه مفهومی عا اي کهشود. دورهانسانها. معموالً این دوره با یونان باستان شناخته می

 ،گیرد. در این مرحله، فلسفه هم حکمت نظري شامل متافیزیکدانشها و دستاوردهاي معرفتی بشر را در بر می

گردد. به ریاضیات و طبیعیات و هم حکمت عملی یعنی اخالق، سیاست و مدنیت ... را شامل می، نجوم ،الهیات

 نا ندارد. دیگر سخن، هیچ دانش و معرفتی خارج از فلسفه مع

اي نسبتاً طوالنی است چرا که تا اوایل عصر روشنگري نیز کم و بیش ادامه داشته این دوره در تاریخ بشر، دوره

اندیشه و دانش بشري رخ     يعرصهاست. با تعمیق عصر روشنگري و روند رو به رشد تجدد، انقالب جدیدي در 

اندیشمندانی همچون فرانسیس بیکن، گالیله، نیوتن، جان الک، چارلز دهد. این انقالب که میراث تالشهاي می

گرایان و دانشمندان این عصر است؛ قالب و زبان جدیدي را براي دانش و شناخت انسانها به داروین و دیگر تجربه

گرایی بنا بهاصول تجر يکنیم. علمی که بر پایهیاد می« علم مدرن»وجود آورد. قالبی که امروزه از آن به عنوان 

نهاده شده است. این انقالب ابتدا با جدا شدن و استقالل نجوم و طبیعیات از فلسفه آغاز شد و سپس به صورت 

این انقالب و ظهور قالب و زبان علم  يف انسانی را هم در بر گرفت. نتیجهمعار يیجی و گام به گام عرصهتدر

شناسی، اقتصاد، تاریخ، جغرافیا، روانشناسی، علم سیاست، هنوین، به وجود آمدن ماهیتهاي جدیدي همچون جامع

 علم تعلیم و تربیت و به طور کلی علوم انسانی بود. 

تأسیس این علوم جدید به معناي نیستی آنها در گذشته نبوده است؛ بلکه همچنان که گفته شد، اندیشه در 

بیت، همگی بخشی از فلسفه بلکه برابر با فلسفه باب اقتصاد، جامعه، نفس و روان آدمی، سیاست و حتی تعلیم و تر

 عقالنی و ذهنی بود. حالآن قیاسی بودن و طی کردن مسیري کامالً  ياي که مشخصهآمد. اندیشهبه حساب می

ین علوم خود قرار داد. الزم به ذکر است که ا يربی بودن را وجه ممیزه و شناسنامهآنکه علوم انسانی جدید، تج

الهاي پیشینیان را نداشته. بلکه عزم خود را جزم لهاي کامالً جدید و متفاوت از سؤاگویی به سؤجدید قصد پاسخ

الها و تفاوت در نوع زبانی جدید به بسیاري از همان سؤالها پاسخ دهند. این تشابه سؤشیوه و  ،کردند که با روش

سیک از یک سو و علوم تربیتی جدید از سنتی تعلیم و تربیت و دیدگاه مربیان کال يي فلسفههپاسخها در دو حوز

 مضاف و علوم انسانی جدید نیز صادق است. ايهشود. این وضعیت براي دیگر فلسفهسوي دیگر، دیده می
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ها و معارف اش، سرعتی تصاعدي به رشد دانستهتجربی يان و قالب جدید یعنی علم با مشخصهدستیابی به زب

نسبتاً کوتاهی علوم انسانی جدید تثبیت شده و شاخ و برگهاي زیادي از  بشر بخشید؛ به طوري که در مدت زمان

ي هایی همچون مدیریت آموزشی، برنامهآنها رویش پیدا کردند. براي مثال، علم تعلیم و تربیت تبدیل به شاخه

شد.  آموزش عالی و نظایر آن ،آموزشی، مشاوره و راهنمایی، آموزش پیش دبستان و دبستان يدرسی، برنامه

 شناسیم. می« علوم تربیتی»که امروزه آنها را با نام کلی  هاییشاخه

قالب و زبانی جدید براي بیان دانشها و  يي تفوق علم به مثابههجدید یعنی دور يهاکنون پس از بلوغ دور

به معناي ي مواجهیم که آیا شکل گرفتن عصر جدید یعنی عصر علم دستاوردهاي معرفتی بشر، با این پرسش جدّ

هاي مضاف است؟ همچنان که تفوق عصر فلسفه در تاریخ تا حد پایان عصر فلسفه و مشتقات آن یعنی فلسفه

شود؟ یا اینکه اصالً تاریخ چنین زیادي به قالبهاي دیگر از جمله اسطوره و ادبیات خاتمه داد. آیا تاریخ تکرار می

اند. گروهی همچون پوزیتیویستها به اوتی به آنها داده شدههایی هستند که پاسخهاي متفنبوده است؟ اینها پرسش

جد معتقد بودند و هستند که از این پس شناخت و معرفت، نه کار فلسفه بلکه کار علم است. گروهی دیگر نیز راه 

هاي مضاف به معناي برون رفت از این مشکله را باز تعریف ماهیت و رسالت فلسفه به معناي عام کلمه و فلسفه

هاي زبانی محدود کرده و آن را از فعالیتی پیشینی اص آن، دانستند. بدین صورت که فلسفه را به تحلیل گزارهخ

فشارند که فلسفه در دستیابی به این نکته پا می به فعالیتی پسینی مبدل ساختند. گروهی دیگر نیز همچنان بر

 شناخت حقیقت و واقعیت، سهیم است. 

و سایر علوم تعلیم و تربیت و جریان موازي آن یعنی علوم تربیتی  يرو فلسفهنظایر این پرسشها در قلم

این پرسشها و مباحثات و  يکند. در میانهشناسی نیز مصداق پیدا میشناسی و جامعهمرتبطه از جمله روان

و هستند و د حیات بوده ابهامات، آنچه مسلم است اینکه فلسفه و مشتقات آن و علوم انسانی جدید، همگی در قی

آفرین دارند. به فرهنگ عمومی جامعه حضور فعال و نقش يي محیطهاي آکادمیک و هم در حوزههم در عرصه

رسد آنچه که امروزه بیشتر اهمیت دارد؛ حذف یکی به نفع دیگري نیست بلکه تبیین و فهم چگونگی نظر می

افزایی و دار سازد و هم به همر دو را معنااز مناسبات که هم ه مناسبات این قلمروها با یکدیگر است. نوعی

 بخشی متقابل آنها منجر گردد.اثر

فراهم  ي تعلیم و تربیت ایران، این فرصتغاز فعالیت انجمن فلسفهاکنون پس از گذشت شش همایش از آ

ي علوم تربیتی و یم و تربیت که به میزبانی دانشکدهتعل ياست که در هفتمین همایش ملی فلسفهآمده 

شناسی کشور هاي علوم تربیتی و روانترین و بزرگترین دانشکدهشناسی دانشگاه شیراز به عنوان یکی از قدیمیوانر

گردد؛ با حضور جمعی از اندیشمندان، اساتید و پژوهشگران سراسر کشور به بحث و تبادل نظر در برگزار می

هاي گوناگون آن بپردازیم. تعلیم و تربیت با علوم انسانی و شاخه يصوص چیستی و چگونگی مناسبات فلسفهخ
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علمی  يي جامعهفرهیخته تفکرات و مطالعات جمعی از بزرگان و محققان ،حاصل تأمالت ،روپیش يمجموعه

تواند، چراغ راه مطالعات و تأمالت بعدي قرار گرفته و پاسخی خود می يکشور است که هر بخش از آن به نوبه

 اشد به پرسشهاي بنیادینی که گریزي از آنها نیست.ب

 

 دکتر بابک شمشیري

 دبیر علمی همایش
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 یشناس روان يها هیونظر البالغه نهج دگاهید از شناخت يابزارها و ها مولفه یبررس

 75 ........................................................................................................................................................................ قنبرپور زهرا

 رانیا کودک اتیادب سندگانینو ازنظر آنها تحقق موانع و یتیترب -یفلسف يها مؤلفه یبررس

 75 ...........................................................................................يدهنو ياری مراد ،فرزانفر جواد ،ياپوروار یعیشف مهینع

 اشراق حکمت بر یمبتن یعرفان یهنردرمان فهم و یبررس

 67 .................................................................................... یزارع معصومه، يریشمش بابک، يدیمز محمدن، دهقا داود

 رانیا یآموزش نظام بر آن ریتاث و(  شدن يا ارهیس) شدن یجهان يامدهایپ

 104 .................................................................................................................... یکاشان دهقان الیل ، يشکار دکترعباس

 خیتار آموزش در کوریر پل ییروا کیهرمنوت يامدهایپ

 125 .............................................................................................................. يمزار ررضایام دیس ، دانشمند یوحدت یعل

 رویژ آراء بر دیتأک با  یعال آموزش به حمله خصوص در ها سمیبرالینئول آراء لیتحل

 141 ......................................................................................... ابولقاسم آمنه ، یصالح زهرامحمد ،يشکار عباس دکتر

 کیدئولوژیا و کیدموکرات یتیترب فلسفه منظر از آموزان دانش یاجتماع تیترب

  (ها تفاوت و ها شباهت) 

 141 ........................................................................................................................................... يذوالفقار زهرا ،رهنما اکبر

 هیمتعال حکمت منظر از ژهیو يها ازین با افراد يبرا ینید تیترب

 176 ........................................................................................ یآران اکبرزاده یعل زهرا ،یآران يخار دیمج رهنما، اکبر
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 شدن یجهان عصر در توسعه حال در يکشورها نخبگان مهاجرت یآموزش يها چالش

 171......................................................................................................................................... یقاسم رایالم ،يشکار عباس

 سیتدر و یشناس ییبایز

 161 ............................................................................................ راد انیجالل دهیحم ،زاده فیشر السادات مهیدکترحک

 کاهش فرو تا یشناس روان يها افتهی يغنا از یشناس روان و تیترب و میتعل فلسفه مناسبات

 تیترب و میتعل مسائل یشناخت روان 

 115 ........................................................................................................................................................................ رهنما اکبر

 رانیا تیترب و میتعل نظام تحول سند در يهنر تیترب گاهیجا یبررس و نقد

 205 ....................................................................................................... رانپوریا ریماهمن ون،یهما زهره ،يریشمش بابک

 انسان يریادگی به یستیز نگرش

 221 ................................................ یمرعش منصور دیس دکتر مقدم، ییصفا مسعود دکتر نسب، یمیرح اله حجت

 رانیا تیترب و میتعل نظام مفقوده حلقه ،يهنر تیترب بر یتامل

 217.............................................................................................................................................................. فرد ونیهما تایآن

 تهدیوا دگاهید اساس بر یخارج يها زبان درس اهداف يبندصورت

 247......................................................................................................................... مفرد کالم بایز فاطمه ،يدریح رایسم

 کودکان، يبرا فلسفه برنامه يها هدف به نظر با ییابتدا ي دوره نوشتن و خواندن اهداف یابیارز

  .نوشتن و خواندن ییتوانا بهبود يبرا

 275 .................................................................................................................... يقائد ییحی دکتر ،يدریح محمدحسن

 هنر آموزش در آن یتیترب يها داللت استخراج و کروچه دگاهید از هنر فلسفه

 254 ..................................................................آباد نعمت يمحمد میمر ، بخش فرح دهیحم ، مفرد باکالمیز فاطمه

 تیترب و میتعل به نسبت معلمان یفلسف نگاه در ییگرا سازنده گاهیجا یبررس

  (رازیش شهر معلمان: يمورد مطالعه) 

 211 ........................................................................................................ ینیعابد هیمرض اسد، پور الیل نژاد، يانار عباس

 آموزان دانش در باال سطح تفکر يها مهارت پرورش در یآموزش نظام یاثربخش زانیم یبررس

 216 ..................................................................................................اریهوش فاطمه پور، یراسخ میمر نژاد، يانار عباس
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  یزندگ يمعنا درک يها کننده لیتسه عنوان به يریادگی يها تیموقع نییتب

 مدرسه و خانه در

 111 ............................................................................................................................... يشنبد هیهد ،یهاشم جالل دیس

 اسیال نوربرت یشناس جامعه به استناد با ،يساز متمدن مثابه به تیترب

 115 .................................................... آزادمهر آرزو رانیپ رهیمن یروزکوهیف عصمت بالغت رضا یخنجرخان مسعود

  ینیکارآفر يها شیگرا و تیترب و میتعل فلسفه با ییآشنا زانیم نیب رابطه یبررس

  (ياریبخت و چهارمحال استان یآموزش رانیمد مطالعه مورد)

 146 ............................................................................................................... پور یتق نینگ  ،یپردنجان يمراد اله حجت

  یطراح بر يانتقاد تیترب و میتعل فلسفه ریتأث از متخصصان ستهیز تجربه يدارنگاریپد

 یدرس برنامه عناصر

 171............................................................................................................................................. یملک حسن  ،ینجف حسن

 اسالمی تربیت و تعلیم در هنر و شناسی زیبایی  جایگاه و نقش تبیین

 162 ............................................................................... محمدي آزاد آرانی، احمدآبادي نجمه ، زیباکالم فاطمه دکتر

  و دریدا و بلیک دیدگاه اساس بر پذیري جامعه و خالقیت پاردوکس تحلیل و تبیین

 آن تربیتی هاي داللت

 110 ........................................................................................................................................................ تادوانی جهرمی لیال

 رانیا در پرورش و آموزش مسائل مورد در یاجتماع یتفاوت یب یبررس

 407................................................................................................................................................پور يمظفر اله روح دکتر

 درمدارس ونوجوانان کودکان رکردنیپذ جامعه در تیوترب میتعل نقش یلیتحل یبررس

 421 ........................................................................... قتیحق شهربانو ،یمکانیس یطاوس هی،رقیمکانیس یطاوس هیرق

 ها افق یختگیآم عنصر بر تکیه با یآموزش راهکار ارائه و ناقص شدن یاجتماع علل بررسی

 440 ............................................................................... آزادمهر آرزو ،یمروت ذکراله ،یخنجرخان مسعود ران،یپ رهیمن

 یفلسف یخودآگاه منظر از تیترب و میتعل نظام در یپرورش حوزه مسائل یبررس و نقد

 476 .................................................................................................................. یفرقان زهرا ،زدپناهیا نیام، کوهگرد ثمیم

 العمر مادام يریادگی در زهیانگ نقش يواکاو

 457 ................................................ یمرعش منصور دیس دکتر مقدم، ییصفا مسعود دکتر نسب، یمیرح اله حجت
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 "قسم اجاقت به" کتاب یبررس ر؛یعشا آموزش در يمعنو کردیرو

 411 ............................................................................................ يخوشرود پور قاسم الهه ،يخوشرود پور قاسم عرفانه

 یاجتماع  و یتیترب ،یفلسف یمبان یبررس( يریپذ جامعه)کردن یاجتماع ای شدن یاجتماع

 تیوترب میتعل در تناقض کی يریگ شکل

 701 .........................................................................................................................................................................افراه طالب

 دگاهید اساس بر  یعال آموزش یدرس يها برنامه در يراهبرد کردیرو گاهیجا نییتب

 ییوید جان 

 724 ....................................................................................................................... يکشاورز مهیفه زاده،ترک جعفر دکتر

  فلسفه نیتدو يبرا یخاستگاه تواندیم رانیا اتیادب یمیتعل و یعرفان کیکالس آثار ایآ

 باشد؟ پرورش و آموزش

 715 .......................................................................................................................... يهرو یاضیر دایش  ،يریشمش بابک

 نظام در آن از گیري بهره امکان و رورتی دیدگاه در گرایی نوعمل تربیتی هاي آموزه

 ایران آموزشی 

 777.................................................................................................... مرعشی سیدمنصور ،یشاهول کامران ،ییموال برزو

 یجسم يها يباز یتیترب فلسفه بر دیتاک با دراسالم کودکان یبدن تیترب گاهیجا یبررس

 750 ......................................................................................................................................... صفرنواده، الهام ،يستار یعل

 ییگرا ارتباط يریادگی هینظر  دربرابر یسنت يریادگی به انهیگرا يواساز ونگاه تیترب فلسفه

 711 ................................................. یمیکر حسن محمد دکتر ،فوالدچنگ محبوبه دکتر،  نسب يتقو نجمه دهیس

  منظر از: یجهان تیترب نظام در یآموزش عناصر عملکرد یابیارز يارهایمع نییتب

  .نقاد شهروند پرورش

 707 ............................................................................................................................. صنعتکارفر میمر ،يزدیا صمد دکتر

 یفلسف مکاتب دگاهید از معلم تیترب فلسفه یقیتطب یبررس

 715............................................................................................ یکاظم ییحی، انیآهنچ رضا محمد، داورپناه دیسع ابو

  هنر، ساحت در آن کارکرد يواکاو رهگذر از یآدم یمعرفت سلوک در «الیخ» نقش نییتب

 يهنر تیترب عرصه در نگرش نیا از منبعث يها داللت و یعرب ابن يفکر منظومه در

 744.................................................................................................................................................................... کهندل يهاد
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     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

 

 هانسگئورگگادامر یفلسف کیهرمنوت در يتراژد مفهوم يبرمبنا یسیانشاءنو آموزش

 777 ........................................................................................................... رانیپ رهیمن آزادمهر؛ آرزو ؛یخنجرخان مسعود

 انیدانشجو يریادگی فلسفه بر دیتأک با یعال آموزش یدرس يها برنامه یبراثربخش یتأمل

 776 .......................................................................................................................... يکشاورز مهیفه ترکزاده، جعفر دکتر

 کارآفرین درسی برنامه یفلسف مبانی

 755..................................................................... يریشمش بابک زاده، ترک جعفر ،یمرزوق اله رحمت ،یاسم کرامت

 نقدآن و ینید تیترب با یفلسف کیهرمنوت یقیتطب یبررس

 717..................................................................................................یغالم بهیط حسامپور، فاطمه ،يشکار عباس دکتر

 معاصر انینومعتزل منظر از آن اصالح  يبرا ییراهکارها ارائه و ینید تیترب يها چالش یبررس

 512 ............................................................................................................................................ ساالر صاحبه ،يسوار زیعز

 راولز جان نظر از یآموزش عدالت يها مولفه بر یلیتحل

 524 ....................................................................................................................................... یرجب معصومه ،يانصار میمر

  یبررس: یشناخت روان هیسرما مفهوم در یشناس روان و تیترب فلسفه تعامل

 مدارس در آن توسعه يکارها وراه یشناخت روان هیسرما مفهوم یفلسف مفروضات

 517 .......................................................................................................................... زاده وسفی دیناه  زاده وسفی نیپرو

 واقعگرا تیترب و میتعل منظر از یقیموس اموزش ضرورت

 547 ........................................................................................................................................... فالحان ،زهرايشوشتر اکرم

  گاهیجا مطالعه سمیالیستانسیاگز فلسفه منظر از یانسان علوم آموزش یشناس بیآس

 رانیا یتیترب نظام در یانسان علوم

 577 ......................................................................................................... یفرقان زهرا ،فرزانفر جواد دکتر، کوهگرد ثمیم

  طهیح در یشناخت علوم حوزه دانشمندان يها افتهی و یفلسف يها شفرضیپ یبررس

 یاسالم یانسانشناس نظام ازمنظر تیترب و میتعل

 551 .............................................................................................................................. ییدلگشا لدای ،ییایکبر یعل محمد

  از آن يها داللت و یتیترب ییدارگرایپا با یاسالم تیترب یقیتطب یشناس معرفت

 گرا مذهب نیمارت ژاک منظر

 511 ............................................................................................. يفخر فاطمه ،یآران رستگار منا ،يشکار عباس دکتر
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 یسیانگل زبان آموزش يبرا ییها داللت استنتاج و گشتالت مکتب یفلسف یمبان

 601 .............................................................................................................. بخش فرح دهیحم ، ینیحس السادات افضل

 تربیت و تعلیم در هابرماس گفتمانی اخالق ي نظریه کاربست

 614 .......................................................................................................... شاهولی محبوبه ،یشاهول کامران ،ییموال برزو

  مدل اساس بر اول متوسطه دوره یسیانگل زبان فیتأل تازه يها کتاب یبررس

 یشیزا يریادگی

 627 .................................................................................................................................................................... دهقان فرزانه

 از استفاده با نوجوانان و کودکان یعلم يها داستان نیتدو در يکردیرو هیارا

 علم تیماه يها مولفه 

 615 .................................................................................................. نسب يتقو نجمه دهیس ،یمیکر حسن دکترمحمد

 یبوم ستیز سواد ي برنامه يبرا یعرفان تیترب و میتعل کردیرو يرهاوردها

 677....................................................................................................................زادهشکراله سودابه ،يریشمش بابک دکتر

    يانتقاد تفکر به آنها گرایش با ها سبک اولویت ارتباط و افراد يریادگی يها سبک یبررس

 657 ........................................................................................................................................ ينادر میمر ،ماهروزاده بهیط

  «ياقتصاد انسان» مفهوم تحول بر یتامل ؛«یانسان ةیسرما»مفهوم و تیترب و میتعل

 سمیبرالینول تا کیکالس سمیبرالیل از

 661 ...................................................................................................................... يمحمد حمداله باکالم؛یز فاطمه دکتر

  نیدتریجد با پرورش و آموزش نیادیبن تحول سند یعلم تیماه يها دگاهید یسهیمقا

 کایآمر علوم آموزش ياستاندارها نسل 

 107 ............................................................................................................................................ یجهان جعفر ،يصابر میمر

 بهرهگیري امکان و رورتی ریچارد آراء در یادگیري -یاددهی ةانینوعملگرا ندیفرا تحلیلی یبررس

 ایران آموزشی نظام در آن از

 125 .......................................................................................... یهاشم جالل دیس ،یمرعش منصور دیس ، ییموال برزو

 تیترب و میتعل در آدورنو و مریهورکها یاجتماع فلسفه یتیترب يهاداللت یابیباز

 146 .............................................................................................................................................................. یرمضان معصومه
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  منظر از یتیترب مسائل در یاجتماع مطالعات گاهیجا یقیتطب لیتحل و یابیارز

 يا رشته انیم يکردیرو معرفت یشناس جامعه

 176....................................................................................................................................................................... یعال هیمرض

 معاصر يانتقاد متفکران دگاهید اساس بر يانتقاد مدرسه چارچوب نیتدو يالگو

 161 ............... تهران، یخوارزم ت،دانشگاهیترب و میتعل فلسفه و خیتار ارشد ی،کارشناسیدشت هره یغالم الیسه

  شیپ یخوارزم دانشگاه از تیترب و میتعل فلسفه ارشد یکارشناس پور، دیرش رکسانا

 کانت فلسفه يمبنا بر اطالعات پردازش یشناخت یةنظر یفلسف يها فرض

 117......................................................................................................................چنگ فوالد محبوبه دکتر مقدم، رضایعل

 یتیترب علوم و یشناس روان پردازان هینظر بر تیترب و میتعل فلسفه ریتاث

 1015 ........................................................................................ يعابد زهرا  انیکشاورز لوفرین، انیکشاورز رضا دیحم 

 یاسالم منظر از ستیز طیمح آموزش فلسفه بر يدرآمد

 1017 ............................................................................... يبنار یاخالق مسعود ،يدهنو ياری مراد  ،نژاد یتراب سمانه

 ینید تیترب بر آن ریتاث  و نو  سمیاومان مکتب یتحول ریس

 1071 .......................................................................................................................... انیمیسل نایم ،يشکار عباس دکتر

 کودکان يبرا فلسفه ي برنامه يمحتوا در یاسالم ـ یرانیا یداستان اتیادب يریبکارگ ضرورت

 1054 .......................................................................................................................... ياریقدم معصومه دپور،یرش رکسانا

 "علم تیماه" ي حوزه بر ناظر ر،یاخ یعلم مقاالت یفیک لیفراتحل

 1061 ......................................................................................................................................... یجهان جعفر ،يصابر میمر

 ایجغراف آموزش و فرانکفورت مکتب

 1101 ..........................................................................................................................  يریشمش بابک ،یسن شاه شهرزاد

  ینگاه با انیدانشجو يریادگی و یاددهی ندیفرا در یضمن یدرس برنامه تیاهم و نقش

 پنهان یدرس برنامه به

 1116 ............................................................................................................... یمرزوق اله رحمت دکتر ،يکشاورز مهیفه
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 اتحاد وجود و معرفت : زمینه ای برای توسعه علوم میان رشته ای

 

 3دکتر محمد حسن میرزامحمدي

 

 چکیده 

تحقیق حاضر باهدف تحلیل و تبیین اندیشه فیلسوفان در موضوع اتحاد وجود و معرفت ، و استنتاج داللت هاي 

روش هاي مورد استفاده در این تحقیق ، شامل روش ان براي توسعه علوم میان رشته اي به انجام رسیده است . 

که وجود و معرفت ، در اندیشه فیلسوفان  تحلیل مفهومی و استنتاجی می باشد . یافته هاي تحقیق نشان می دهد

یونان باستان از اتحاد کامل برخوردار بوده است . پس از ارسطو  تا زمان حاضر ، این اتحاد از میان برخاسته و این 

دو از یک دیگر منفک شده اند . در دوره معاصر ،  از میان فالسفه غربی هایدگر ، و از میان فیلسوفان مسلمان 

به طور کلی می توان از  اتحاد و جود و معرفت در بار دیگر به احیاء این اتحاد اهتمام جدي داشته اند . مالصدرا ، 

دیدگاه این دو فیلسوف ، نتایج قابل توجهی براي وحدت علوم و توسعه علوم میان رشته اي گرفت . دراندیشه این 

س غایت علوم مختلف هم  رسیدن به حقیقت   دو فیلسوف  ، غایت معرفت ، ظهور و کشف وجود است . بر این اسا

می باشد . این غایت مشترک ، می تواند سنگ بناي اتحاد علوم باشد ، ان ها را از حالت شبه جزیره اي خارج 

نماید و به حالت بین رشته اي دراورد . این سنگ بنا در فلسفه هایدگر در وابستگی وجود و اگاهی در درون 

 الصدرا در  مساوقت و مالزمت وجود حضوري و علم حضوري فهم می شود .دازاین  ، و در فلسفه م

 اتحاد وجود و معرفت ، علوم میان رشته اي ، هایدگر ، مالصدرا کلمات کلیدی :

 

 مقدمه-3

نظام فکري معاصر که برآیند اندیشه هاي فلسفی دوران جدید است ، مبتنی بر نگرش تفکیکی و تجزیه گرا است . 

2 "دوگانگی  "تجزیه گرایی ، از مالحظه 
اغاز می شود . این دوگانگی از فلسفه دکارت اغاز شده و در تمامی   

عجین شده است . این رویکرد ، در دوره جدید  نگرش انسان غربی نسبت به امور ورود کرده و در سر تا سر علوم

1 "علیت اجتماعی  "بر همه علوم ، به ویژه علوم انسانی تاثیر گذارده و سبب شده تا پدیده هاي انسانی بر مبناي 
 

 یا علیت معطوف به ماده تبیین شود . جدایی اخالق از علم ، یکی از پیامدهاي مهم این رویکرد است .

                                                   
لوم انسانی ، دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد ، ادرس : تهران ، بزرگراه خلیج فارس ، روبروي مرقد امام ) ره ( ، دانشگاه شاهد ، دانشکده ع 1

 01122156612تلفن همراه :  mirzamohammadi@shahed.ac.ir   گروه علوم تربیتی ،  ایمیل : 
2 dualism 

3 social causality 

mailto:mirzamohammadi@shahed.ac.ir
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می موجب عدم درک متقابل دانشمندان و عدم تعامل میان رشته هاي مختلف ، پاسخ گو جدایی رشته هاي عل

نبودن رشته هاي علمی به مسائل پیچیده و چند بعدي ، محدودیت در عالیق پژوهشی ، کاهش ازادي افراد 

مه هاي پیرامون رشته هاي علمی در انتخاب موضوعات پژوهشی ، رشد نامتوازن دانش ، و قطعه قطعه شدن برنا

 ( . 1: 1111موجود شده است ) شعبانی ورکی و بابادي ، 

جداسازي تدریجی علم به تخصص گرایی هاي علمی ، به ضرر "(  می گوید :   27:  1161)  "چاندراموهان  "

شده است . یعنی فردي نادان است ، نه در هیات یک  1 "انسان نادان دانا  "رویکردهاي جامع و فراگیر ، منجر به 

 . "رد جاهل بلکه فردي کامال کژ اندیش که صرفا در خط خاص خودش عالم قلمداد می گردد ف

 "براي رهایی از این معضل ، همکاري رشته هاي مختلف علمی در قرن بیستم ، و تحت عناوین مختلفی مانند 

به طور جدي مطرح  7 "میان رشته اي  "و باالخره  " 4 "فرا رشته اي  " 1 "چند رشته اي  "،  2 "بین رشته اي 

"کالین  "شد . 
، اعضاي شوراي  1120(  معتقد است که اصطالح میان رشته اي را اولین بار در دهه  1161)  7

 بوده اند  . "صورت هاي کلی دانش  "پژوهش علوم اجتماعی استفاده کرده اند . انان نگران زوال 

س و دانشگاه هاي امروزي ، یادگیرندگان براي این که حامیان اموزش و پژوهش بین رشته اي معتقدند : در مدار

بتوانند از عهده شناخت و تحلیل مشکالت پیچیده و متکثر برایند ، نیازمند وسعت بخشیدن به دانش ، ظرفیت 

هاي ذهنی ، و مهارت هاي تصمیم گیري در عمل هستند . به نظر انان ، تخصص هاي واگرا و ذهن هاي تقلیل 

ت ، فهم ، و تحلیل پدیده ها و محیط هاي پیچیده جامعه و جهان جدید نیستند . بنابراین ، باید گرا قادر به شناخ

نسبت به این گونه پدیده ها و محیط ها ، بینش جامع نگر و مهارت هاي میان رشته نگر داشت ) خورسندي 

 ( . 67:  1166طاسکوه ، 

 "، و  5 "پیترز  "ندگان  مشهور مکتب لندن  ، یعنی از میان فیلسوفان تعلیم و تربیت معاصر ، دو تن از نمای

"دانشاشکال  "را کسب  1 "شخص فرهیخته  "به انتقاد از تخصص گرایی افراطی پرداخته و ارمان  6 "هرست 
10 ،

"دانش
می دانند . این دو معتقدند که کسب دانش در وهله اول ، نه براي  11 "اموزش و پرورش ازاد  "، از طریق 10

لکه براي توسعه و ازادسازي ذهن انسان است . بر این اساس ، فرد باید به کسب اشکال رسیدن به تخصص ، ب

                                                   
1 the foolish man wise 

2 cross disciplinary 

3 multi-disciplinary 

4 trans -disciplinary 

5 inter- disciplinary 
6 Klein 

7 Peters 

8 Hirst 

9 educated man 

10 forms of knowledge 

11 liberal education 
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دانش بپردازد و بتواند با فهم ارتباط میان ان اشکال ، به یک چارچوب ذهنی مناسب برسد ) میرزامحمدي و 

 ( . 1111همکاران ، 

 ر صورت بندي شده اند :با توجه به مراتب فوق ، در تحقیق حاضر، دو سئوال پژوهشی به شرح زی

 سئوال اول : اتحاد وجود و معرفت در اندیشه فیلسوفان غربی و مسلمان چه جایگاهی دارد  ؟

 چگونه می تواند زمینه توسعه علوم میان رشته اي را فراهم نماید؟ سئوال دوم : اتحاد وجود و معرفت 

 

 روش -8

و استنتاجی می باشد . هدف روش تحقیق   1  "روش تحلیل مفهومی  "روش مورد استفاده در تحقیق حاضر ، 

مفهومی یا تحلیل فلسفی ، عبارت است از فهم و بهبود بخشیدن به مجموعه مفاهیم یا ساختارهاي مفهومی که ما 

بر حسب ان ها تجربه را تفسیر می کنیم ، مقاصد را بیان می کنیم ، مسائل را ساخت بندي می کنیم ، و پژوهش 

( . به این ترتیب ، در تحقیق حاضر ، به تحلیل مفهوم اتحاد  1161ها را به اجرا در می اوریم )باقري و همکاران ، 

وجود و معرفت پرداخته شده ، موارد استفاده و شرایط و ابعاد گسترده تر و از نظر معنا عمیق تر ان ، مورد تحلیل 

 مفهومی قرار گرفته است .

"تفسیر مفهوم"ی ، خود به سه صورت اصلی قابل اجرا است که شامل روش تحقیق تحلیل مفهوم
مفهوم "،  2

"پردازي
"ارزیابی ساختار مفهوم"، و  1

می باشد ) پیشین (. درتفسیر مفهوم ، هدف پژوهشگر ، دست یافتن به  4

زبان عادي است تفسیر عینی قابل دفاع از یک اصطالح که ان هم مستلزم فهم معتبري از استفاده یا معناي ان در 

، می باشد .در مفهوم پردازي ، مفاهیم نوین ایجاد می گردد ، به خصوص در مواقعی که مفاهیم موجود داراي 

ابهام باشد و نیازمند مفهوم پردازي جدید باشند . در ارزیابی ساختار مفهوم ، عالوه بر فهم ، ساختار مفهومی 

امه پژوهشی مد نظر است ، تعیین کفایت یک ساختار مفهومی براي زیرساز یک نظریه ، الگو ، برهان  ، یا یک برن

 استفاده در یک تحقیق تربیتی نیز جز ء غایات ان به حساب می اید .

اتحاد وجود و  زمینه یابی براي توسعه علوم میان رشته اي  ، با طرح مبحث در تحقیق حاضر ، که هدف ان

مربوط به تحلیل مفهومی ، از تفسیر مفهوم استفاده شده است  می باشد، از میان انواع روش هاي تحقیقمعرفت 

اتحاد وجود و .چرا که هدف اساسی تحقیق ،  در وهله اول ،دستیابی به تفسیري عینی و قابل دفاع از اصطالح 

 می باشد . به این ترتیب ، در اینتوسعه علوم میان رشته اي  و در وهله دوم ، استنتاج زمینه هاي ان در معرفت 

 تحقیق ، گام هاي انجام تحلیل مفهومی ) از نوع تفسیر مفهوم ( به ترتیب زیر ، طی شده است :
                                                   
1 - conceptual analysis 
2 - concept development 

3 - concept interpretation 

4 - conceptual structure assessment 
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الف ( در ابتدا ، مفهوم و جایگاه علوم میان رشته اي مورد شناسایی و تحلیل قرار قرار گرفته و حدود و دامنه ان 

تحلیل و تفسیر قرار گرفته است . ج ( تعیین شده است. ب ( سپس اتحاد وجود و معرفت از منظر فیلسوفان مورد 

 احصاء و معرفی شده اند .توسعه علوم میان رشته اي  ان گاه ، زمینه هاي ان در 

 

 یافته ها-0

 پاسخ به سئوال اول تحقیق : اتحاد وجود و معرفت در اندیشه فیلسوفان غربی چه جایگاهی دارد  ؟

، موضوع دوره جدید در غرب است . در یونان 2( در مقابل ) انتولوژي 1قرار دادن معرفت شناسی ) اپیستمولوژي ( 

که در بر دارنده مفاهیم بزرگی مانند کلمه  4 "لوگوس  "که مشتمل بر کل هستی است ، با   1 "فوزیس  "قدیم ، 

رت ، سخن ، خرد ، و به طور کلی معرفت می باشد ، با یک دیگر یکی هستند . در این خصوص ، اشاره به عبا

ان چه درباره ان می توان اندیشید فقط هستی است و  "هایی از پارمنیدس می تواند به توضیح بحث کمک کند . 

الزم  "،  .................  "زیرا اندیشیدن و هستی هر دو همان است   "، ........ ......  "نیستی اندیشه کردنی نیست 

( 170: 1150) خراسانی ،   "دن همان اندیشه است که هست است گفتن و اندیشیدن که هستنده هست . اندیشی

 "وجود عین تفکر ، و حقیقت  ". بنابراین از سخنان وي می توان به این نتیجه رسید که در فلسفه یونان باستان ،

 ه است .، ظهور و کشف وجود بود7  "اله تیا 

(معتقد  1170وي  در رساله تئتت ) وحدت برقرار است . "ایده  "و  "نوس  "میان  شهود  نیزدر اندیشه افالطون 

است که تنها معرفت حقیقی ، معرفتی است که منشاء ان تذکر اعیان و حقایق ) ایده هاي ( اشیاء است . روح 

معرفت ، تا حدود زیادي با انسان قبل از این که به قالب تن دراید ، شاهد و ناظر ان بوده است . انفکاک وجود و 

ارسطو اغاز شد . وي  حقیقت را به معنی صدق قضیه یا حکم دانست . به نظر او ، اگر قضیه با وجود مطابق باشد ، 

معروف شده است . در 7 "نظریه مطابقت "صادق است و در غیر این صورت باطل می باشد . این دیدگاه ارسطو به 

 قل ( ، وجود و معرفت با هم یکی می شوند .نزد افلوطین ، در اقنوم دوم ) ع

در قرون وسطی ، وحدت وجود و معرفت ، یا هستی و شناخت دیده نمی شود . زیرا  اعتقاد بر ان بوده است که 

عقل بشري به دلیل نقص و عجز ، نمی تواند هستی را ان چنان که هست بشناسد . در این دوره ، ادراک و اندیشه 

 انیت و ظهور نیست و منشاء این اشراق و ظهور ، خداوند است .بشري جز اشراق و نور

در فلسفه جدید ،  انفکاک وجود و معرفت تداوم می یابد به گونه اي که در اندیشه دکارت ، عین و ذهن از هم 

                                                   
1 epistemology 

2 ontology 

3 fusis 

4 logos 

5 aletheia 

6 correspondence theory 
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جدا می شوند و در نظریه کانت ، اصالت معنی استعالیی مطرح می شود . به طور کلی ، در این دوره ، در هر دو 

 جریان تجربه گرا و عقل گرا ، تقابل میان ابژه و سوژه یا جهان و انسان دیده می شود .

در فلسفه معاصر ، هایدگر به فلسفه یونان قدیم باز می گردد و از این جهت یک فیلسوف نواور است . براي او ، 

ادراک بی واسطه را می ( ما علم حضوري یا  1114معرفت یکی از شئون وجودي انسان است . وي معتقد است ) 

یابیم . علم حضوري قابل تقسیم به بدیهی و اکتسابی نیست و این تقسیم بندي به علم حصولی مربوط می شود 

که در ان از صدق وکذب ، یا شک و ظن و غیره بحث می شود . اگر حقیقت را مطابقت کامل عالم و معلوم یا 

دراک بی واسطه یافت می شود زیرا در ان ، فاصله میان عالم و اندیشه و هستی بدانیم ، فقط در علم حضوري یا ا

معلوم از میان برداشته می شود .البته باید گفت که علم حضوري نزد هایدگر را نباید با معنایی که از ان در فلسفه 

 اسالمی مراد می شود یکی گرفت . علم حضوري براي هایدگر ، وراي فلسفه بوده و فلسفه فرع بر ان است .

فیلسوفان مسلمان به طور کلی از دو منظر برهان و عرفان به مساله اتحاد وجود و معرفت پرداخته اند. از میان این 

 فیلسوفان ، می توان به ابن سینا و مالصدرا اشاره نمود :

باشد ابن سینا این وحدت را فقط در مورد ذات واجب تعالی می پذیرد و در مورد انسان به این موضوع معتقد نمی 

. او بین وجود انسان و علم وي فرق می گذارد و علم انسان را عارض بر ماهیت او می داند . ابن سینا  علم را در 

زمره ماهیات و از مقوله کیفیت می داند و بحث هاي مربوط به علم را ذیل کیف نفسانی مطرح می کند .او علم را 

 ( .1171،  حاصل انطباع صورت چیزي در نفس می داند )ابن سینا

مالصدرا نیز از این منظر ، مانند سایر فیلسوفان اسالمی ، وجود خدا را عین معرفت ، و معرفت را عین وجود او 

می داند . اما به دلیل اعتقاد به حرکت در جوهر ، تحول در مراتب معرفت را نیز براي انسان ممکن می داند . به 

ت . وي معرفت را نحوه اي از برخورد وجود تلقی می کند و نظر مالصدرا ، شناخت ، محصول تکامل نفس اس

نفس انسان را در هر مرحله از معرفت ، با موضوع خود متحد می داند و وقتی به مرحله شناخت عقلی می رسد ، 

هنگام تعقل نه تنها با معقول مجرد بلکه با عقل فعال یا عقل مفارق نیز متحد می شود و به این ترتیب  ، خودش 

به مقام تجرد می رسد . پیمودن راه شناخت و معرفت ، همانا پیمودن راه تجرد از جهان مادي به جهان عقلی  نیز

 ( . 1114و معنوي است ) سلیمانی املی ، 

چگونه می تواند زمینه توسعه علوم میان رشته اي را فراهم  پاسخ به سئوال دوم تحقیق : اتحاد وجود و معرفت 

 نماید؟

این سئوال ، از میان فیلسوفان غربی ، هایدگر ، و از میان فیلسوفان مسلمان ، مالصدرا انتخاب می براي پاسخ به 

شوند . این دو فیلسوف در کامل ترین و وسیع ترین معناي ممکن ، به اتحاد وجود و معرفت معتقد هستند  . پس 

ر توسعه علوم میان رشته اي معرفی از بررسی این موضوع در اندیشه دو فیلسوف ، داللت هاي این اندیشه ها د
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 خواهد شد .

موضوع وجود را مطرح می کند . ،  ( ، که مهم ترین اثر وي به شمار می آید1161«)هستی و زمان»هایدگر در 

وي ، وجود و حقیقت را در پیوند با یک دیگر دانسته وحقیقت را همانا نمایان شدن وجود شمرده شده است. 

سان و وجود ، خطاب بودن به ی بیرون آوردن بود. به نظر هایدگر ، فلسفه گفتگوي انحقیقت ، همانا از پنهان

، ونیز شنیدن نداي وجود موجود وهم سخنی با آن است.  فلسفه از نظر هایدگر با بررسی هستی انسان آغاز انسان

را به معنی 1 " دازاین"شود. انسان چون موجودي که بودن او ، همان در جهان بودن است. هایدگر واژه می

آگاه شود و آگاهی وي از خود ، وابسته به آن « وجود»براي انسان به کار می برد. انسان می تواند از« درآنجا بودن»

 براي آشکار شدن نیازمند انسان است. انسان موجودي زمان مند است.« وجود»است. همچنین، 

اخت که در بند وجود است و آن انسان است. او از نظر هایدگر، براي پرداختن به وجود باید به موجودي پرد

موجودي است که چگونگی وجود او وابسته به توجه او به وجود خود است و آگاهی او به خود ، در پرتو آگاهی او 

به وجود و در پیوند با آن است. براي پرداختن به وجود باید به تحلیل وجود انسان یا دازاین پرداخت ، دازاین به 

ر انسان در شرایط ، یعنی در میان سایر موجودات است. دازاین موجودي است زمان مند و زمان معناي حضو

مندي همانا معنی وجود اوست. زمان افقی است که هرگونه وجود از آن افق دیده ، فهمیده و تفسیر می 

 (.162-167:  1165،  شود.هرگونه وجود ، باید از جنبه زمانی و از افق زمان نگریسته و بررسی شود )نقیب زاده

از نظر هایدگر، وجود شناسی باید کار خود را با تحلیل هستی انسانی آغاز  کند. هایدگر معتقد است که دازاین در 

جهان است، به معناي منزل گزیدن ، مقیم بودن ، سروکار داشتن و دربند ارتباط بودن. انسان به عنوان فاعل 

ندارد که از خود بیرون رود تا بتواند چیزي را بشناسد. هایدگر می « دکارتی»شناسا و موضوع شناسایی حالت 

در »گوید انسان هم بیرون می رود هم در درون می ماند. انسان از جهان فاصله ندارد بلکه در آن است. جهان 

"دست 
تن ، انسان است و انسان با آن ها زندگی می کند. واقعیت زندگی انسان و کار طبیعی او در فاصله گرف 2

نگریستن ، سنجیدن و اندازه گرفتن نیست بلکه در تماس نزدیک او با چیزهایی است که در میانش گرفته اند. 

جهان هایدگر، جهان ابژکتیو نیست بلکه وابسته به دازاین، و وجهی از وجود است. این جهان هم شامل چیزها ، و 

 (.161-117هم کسان است ) پیشین : 

نفس می داند . علم یک وجود مجرد از ماده و خارج از مقوله ماهیت است و از جمله اعراض  مال صدرا علم را ابداع

یا صفات نفس نیست ، ادراکی است که براي نفس حاصل می شود . شرط چیزي براي دیگري این نیست که در 

ورت ان برایش ان حلول کند یا وصف ان باشد . مناط عالم بودن هر چیزي نسبت به چیز دیگر ، این است که ص

( . به این ترتیب نفس متصف به علم نیست و علم  277، :  1، ج  1156حاصل شود ) صدر المتالهین شیرازي ، 

                                                   
1 dasein 

2 -handiness 
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 در نفس حلول نمی کند یا بر ان عارض نمی شود بلکه نفس فاعل مخترع علم است .

می کند که علم از شئون  از نظر مالصدرا ، علم با وجود مساوق است . وي براي اثبات این موضوع ، استدالل

واجب الوجود و از صفات کمالیه اي است عین ذات واجب می باشد . و چون واجب از ماهیت مبراست ، پس علم 

 (. 171:  5و ج  116، :  1از سنخ وجود و مساوق وجود است ) پیشین ، ج 

ب درجه وجودي شان از علم یکی از نتایج اصل مساوقت علم با وجود ، این است که تمام موجودات هستی بر حس

، در مقام ادراک  "حضور  "برخوردارند . نتیجه دیگر ، دانش حضوري یا شهودي و به خصوص مفهوم حضوراست . 

 انسان از ذات خویش مبنایی است که طرح معرفت شناسی و انسان شناسی صدرایی را به هم پیوند می زند .

تی تشکیکی است که داراي دو مرتبه حصولی و حضوري است علم که مجرد و مساوق با وجود می باشد ، حقیق

.علم حضوري چون به طور مستقیم و با شهود خود واقعیت حاصل می شود ، برتر از علم حصولی است .ادراک 

حضوري قبل از مال صدرا نیز مطرح بود ، اما یکی از انواع علم به حساب می امد که حوزه خاصی از ادراکات بشري 

بنا شده است . خود اگاهی و  "حضور  "یرد . در حالی که معرفت شناسی و انسان شناسی مالصدرا بر را فرا می گ

حضور ذات براي مالصدرا صرفا یکی از انواع ادراک نیست ، بلکه حقیقت انسان است . اساسا حضور ، حقیقت عالم 

 ( . 166:  1161انسانی است ، چون عالم انسان ، عالم حضور است ) علم الهدي ، 

انسان در فلسفه مالصدرا شناسنده حضور نیست بلکه وجود او حضوري است ، زیرا حضور همان علم نفس به 

خویشتن است و مادامی که انسان علم به خویش ندارد ، اساسا حضور و وجود هم ندارد . علم نفس به نفس ، 

 مساوق وجود نفس است .

یه علوم است . در این نظریه ، کثرت هاي متباین جهان ، به نظریه اصالت وجود مالصدرا مخالف تفکیک و تجز

یک وحدت بنیادین ارجاع داده می شوند . بر اساس اصل وحدت تشکیکی در نظریه اصالت وجود ، تنوع و تکثر 

ناشی از تشکیک در حقیقت یگانه وجود است که بر حسب سلسله مراتب شدت و ضعف ، نقص و کمال ، و تقدم و 

ات متنوع و بسیار را به وجود اورده است . تفاوت موجودات ، ناشی از تمایز مراتب وجودي ان ها تاخر ، موجود

است . وجودهاي جزیی ، شئونات گوناگون حقیقت یگانه اي به نام وجود تلقی می شوند . هر گونه معرفت نسبت 

 به وجودات جزیی در پرتو پیوند ان ها با حقیقت یگانه وجود تکوین می یابد .

نظریه مالصدرا درباره مساوقت علم با هستی ، زمینه دیگري براي طرد  انفکاک و تجزبه گرایی  می باشد ، زیرا 

نزد او علم چون هستی ، یک حقیقت تشکیکی است و چهره هاي متعدد و متکثر دارد . بنابراین شاخه هاي 

. مساوقت علم با وجود نشان می دهد مختلف علم محتواي گزارش هایی درباره چهره هاي گوناگون وجود هستند 

 که موجود بودن هرگز از معلوم بودن جدا نیست .

با توجه به مراتب فوق ، مشاهده می شود که می توان از  اتحاد و جود و معرفت در دیدگاه هایدگر و مالصدرا  ، 
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دو فیلسوف  ، غایت  نتایج قابل توجهی براي وحدت علوم و توسعه علوم میان رشته اي گرفت . دراندیشه این

رسیدن به  "معرفت ، ظهور و کشف وجود است . بر این اساس می توان نتیجه گرفت که غایت علوم مختلف هم 

می باشد . این غایت مشترک ، می تواند سنگ بناي اتحاد علوم باشد ، ان ها را از حالت شبه جزیره  "حقیقت  

وابستگی وجود و اگاهی در "این سنگ بنا در فلسفه هایدگر در  اي خارج نماید و به حالت بین رشته اي دراورد .

فهم می شود .   "مساوقت و مالزمت وجود حضوري و علم حضوري  "، و در فلسفه مالصدرا در  "درون دازاین 

البته دیدگاه دو فیلسوف در خصوص موضوع مورد بحث ، اختالفاتی هم با یک دیگر دارند که پرداختن به ان 

 لی می طلبد و به جاي دیگري موکول می گردد .مجال مستق

 

 نتیجه گیري -4

در خصوص رشته هاي مختلف علمی ، می توان نگاه انفکاکی و یا اتحادي را مورد نظر قرار داد و راهبرد برنامه 

ریزي اموزشی و درسی را بر این اساس مشخص کرد . فلسفه تعلیم و تربیت ، به عنوان یک حوزه جهت دهنده ، 

تواند به برنامه هاي اموزشی و درسی در این خصوص کمک فراوانی نماید . تحلیل و بررسی دیدگاه هاي می 

فیلسوفان در خصوص مسائل مختلف هستی شناسی ، معرفت شناسی ، و ارزش شناسی ، و استنتاج داللت هاي 

کننده باشد . با نظر به ان در موضوعات مختلف تربیتی می تواند در تدوین و تنظیم راهبردهاي اموزشی کمک 

مراتب فوق ، در تحقیق حاضر ، مساله اتحاد وجود و معرفت ، از منظر فیلسوفان ادوار مختلف به اختصار بررسی و 

پس از واکاوي مبسوط تر ان از دیدگاه هایدگر و مالصدرا ، داللت هاي ان در توسعه علوم میان رشته اي  استنتاج 

لسوف ، با نگاه وحدت انگارانه و در عین حال تکثر گرایانه به علوم ، زمینه را براي این دو فی  و معرفی شده است .

اتحاد ان ها فراهم اورده اند . به نظر برخی از محققان ، این نگاه را نه رشته اي و حتی میان رشته اي ، بلکه می 

"پیشا رشته اي  "توان به عبارتی ان را 
وم ، یعنی قائل بودن به صورتی از دانست .رویکرد پیشا رشته اي به عل 1

(. در فلسفه هایدگر و  1112وحدت علوم قبل از این که رشته ها به وجود ایند و علوم مستقل شوند) ماحوزي ، 

مالصدرا مولفه هاي از قبل مشخص شده متعددي از جمله ارزش موضوعات و متعلقات شناخت ، نقش و غایت 

 ، وحدت و ارتباط میان علوم را تامین می کند. این موضوعات در تکامل انسان ، و ...

 

 

 

Abstract: 

Given the problems that created the separation between different sciences, from the third decade of 

                                                   
1 Pre-disciplinary 
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the twentieth century due to the relationship between science and the development of 

interdisciplinary science in the world became more prominent. The alliance between sciences, in 

terms of its philosophical foundations, this study now. In ancient philosophy (before Aristotle), the 

being and knowledge are the same each other. With the work of some philosophers such as 

"Descartes" is gradually distanced from the knowledge and the work "Kant" peaked. The new 

philosophy philosophers who sought to revive again come out of this alliance, which included the 

ability to "Heidegger" noted. Among the Muslim philosopher, Avicenna, Suhrawardi, and Mulla 

Sadra is noteworthy. More than two-philosopher Mulla Sadra and knowledge that is available to 

the Union. Accordingly, the important thing is unity and knowledge, as one of the foundations of 

science from the perspective of philosopher Union in the field considered, and then the 

implications for the development of interdisciplinary science are extracted and introduced 

Key words: philosophy. Science, being, knowledge, interdisciplinary 

 

 منابع 

، ترجمه محمد حسن لطفی و محمد رضا کاویانی ،  ، جلد دوم ) تئتت (ثارمجموعه ا(  1170افالطون ) -

 تهران : انتشارات ابن سینا .

،  1، نمط  2، ترجمه حسن ملک شاهی ، تهران : انتشارات سروش ، ج  اشارات و تنبیهات(   1171ابن سینا )-

 چاپ اول .

رویکردها و روش هاي تحقیق در فلسفه (،  1161باقري ، خسرو ، سجادیه ، نرگس ، و توسلی ، طیبه ) -

 ، تهران : انتشارات پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی ، وزارت علوم تحقیقات و فناوري .تعلیم و تربیت 

در اموزش عالی : نظریه و یادگیري و تدریس میان رشته اي (  1161چاندراموهان ، بالساب رامانیام ) -

 ، ترجمه محمد رضا دهشیري ، تهران : انتشارات پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی . عمل

، تهران : انتشارات علمی و فرهنگی ،  نخستین فیلسوفان یونان باستان(  1150خراسانی ، شرف الدین ) -

 چاپ دوم .

فصلنامه ،  "سی در اموزش و پژوهش میان رشته ايتنوع گونه شنا"(  1166خورسندي طاسکوه ، علی ) -

 . 75-61( ،  4)  1،  مطالعات میان رشته اي در علوم انسانی

 -، تهران : انتشارات علمی فرهنگی .فلسفه تطبیقی و تطبیق فلسفی (  1114سلیمانی املی ، حسین )

،  "علیه فهم رایج از همکاري رشته هاتکثر رشته اي :   "( 1111شعبانی ورکی ، بختیار  ، و بابادي ، امین ) -

 . 1 -27( ، 5)  1،  فصلنامه مطالعات میان رشته اي در علوم انسانی

 -، ترجمه محمد خواجوي ، تهران : انتشارات مولوي .  اسفار(  1156صدرالمتالهین شیرازي ، محمد ) 



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

10 

هران : انتشارات دانشگاه امام صادق ، چاپ دوم ، تنظریه اسالمی تعلیم و تربیت (  1161علم الهدي ، جمیله ) 

 -) ع ( .

، ترجمه هدایت اله اعتمادي زاده و فرهنگ میان رشته اي در اموزش عالی (  1161کالین ، جولی تامسون ) -

 نعمت اله موسی پور ، تهران : انتشارات پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی .

،  "سینا به علوم و تقسیم ان : رویکردي پیشا رشته اي ، رشته ايرویکرد فارابی و ابن "(  1112ماحوزي ، رضا ) -

 . 15 -71( ، 1)  7،  فصلنامه مطالعات میان رشته اي در علوم انسانیو یا میان رشته اي ، 

، تهران : انتشارات  نظریه ازادي و اموزش و پرورش ازاد(  1111میرزامحمدي ، محمد حسن و همکاران ) -

 دانشگاه شاهد .

 ، تهران : انتشارات طهوري . نگرش هاي فلسفی سده بیستم(  1165یب زاده ، میر عبدالحسین ) نق-

 ، ترجمه سیاوش ماجدي ، تهران : انتشارات ققنوس . هستی و زمان( 1114هایدگر ، مارتین ) -

 

 

 

  



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

11 

 های تربیتی ادبیات کودک با نظر به مفهوم دوران کودکی در رویکرد اسالمی عمل بایسته

 

 8نرگس سجادیه ،3سعید آزادمنش

 

 چکیده

ماهیت و قلمرو ادبیات کودک به سبب اینکه با کودک و براي کودک است، وابسته به تعریفی است که از مفهوم 

ي مفهوم دوران کودکی ها یژگیو، رویکرد اسالمی عمل با بیان رو نیازادوران کودکی مفروض پنداشته است. 

ی به قلمرو و کارکردهاي ادبیات کودک مؤثر واقع شود که این پژوهش درصدد محقق کردن ده جهتدر  تواند یم

این هدف بوده است. در راستاي نیل به هدف پژوهش از دو روش تحلیل مفهومی و روش استنتاجی استفاده شده 

یري تخیل کارگ به» ازجملهاست. نخست با استفاده از روش تحلیل مفهومی برخی کارکردهاي ادبیات کودک 

، «فهم و انتقال میراث فرهنگی خودشان و سایر ملل»و « تحریک رشد شناختی»، «کودک براي درک امور انتزاعی

. سپس با استفاده از روش استنتاجی اهداف تربیتی ادبیات کودک با در نظر گرفتن اهداف اند شدهبرشمرده 

افزایش قابلیت »اند از؛  عبارت ها آنکه ازجمله  اند شدهتربیتی دوران کودکی و کارکردهاي ادبیات کودک استخراج 

ي ها دهیپدکسب دانش جدید نسبت به »و « آشنایی با امور زشت و زیبا»، «ي درباره مسائل و امورورز الیخ

ي دوران کودکی ها یژگیوبا کنار هم گذاشتن اهداف تربیتی ادبیات کودک و  تیدرنها«. طبیعی و انسانی

سرشت الهی و میل فطري کودک  کننده تیتقوادبیات کودک باید »بیات کودک ازجمله ي تربیتی ادها ستهیبا

ادبیات کودک باید ارتباط کودک با »و « هویت اجتماعی کودک باشد کننده تیتقوادبیات کودک باید »، «باشد

ي تربیتی ادبیات ها ستهیبا. فراهم شدن اهداف و اند شده، ارائه «ي ذهنی وي تقویت کندها سازهواقعیت را از طریق 

ي ادبیات کودک فراهم آورده  حوزهکودک از منظر رویکرد اسالمی عمل، این فرصت را براي ادیبان و نویسندگان 

 است که با نظر به مفهومی بومی و سازوار از دوران کودکی به تولید محتوا پردازند.

 شناسی، تحلیل مفهومی. زیباییادبیات کودک، عاملیت، اهداف و اصول تربیتی، تخیل، : واژگان کلیدی
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 مقدمه

ي دانشی مهمی از ادبیات در جهان مطرح است. این عرصه با تولید و انتشار  عنوان حوزه امروزه ادبیات کودک به

آفرینی  (. در این میان، نقش2005، 1کند )یوچیما آفرینی می محتواهاي ادبی و تربیتی، در زندگی کودکان نقش

کودک، یکی از مواردي بوده است که همواره در کنار ذوق ادبی ادبیات کودک مدنظر قرارگرفته تربیتی ادبیات 

، خسرونژاد(. از سوي دیگر، ادبیات کودک ماهیتی متفاوت از ادبیات بزرگسال دارد )1167است )حجوانی، 

هاي شناختی،  انایی(؛ این تفاوت ناشی از تفاوتی ماهوي است که کودک و بزرگسال با یکدیگر دارند؛ تو1162

هاي دیگر  ي تخیل، نوع نگاهشان به جهان و بسیاري از ویژگی عاطفی و ارادي کودک و بزرگسال و همچنین قوه

اي که در هریک از این دو نوع ادبیات  رو مفاهیم و سبک نگارشی کودک و بزرگسال با یکدیگر متفاوت است؛ ازاین

تفاوت در کارکردها و تأثیرات تربیتی این دو عرصه نیز نفوذ خواهد  شود متفاوت خواهد شد. این به کار گرفته می

 کرد.

حال، در نظر گرفتن نوع تأثیرات و کارکردهاي ادبیات کودک، خود، مبتنی بر ماهیتی است که براي کودک  درعین

هیم. هر هاي مختلفی از ادبیات کودک مواج ها و ویراست ي ادبیات کودک نیز با طیف حوزهشویم. در  قائل می

هاي  نویسد، بر مؤلفه اي خاص می گونه هایش در ذهن دارد، به اي که از کودکی و ویژگی ادیب، با توجه به انگاره

دهد. از اینجاست که وابستگی ادبیات کودک به  ورزد و کارکردهاي خاصی را مدنظر قرار می اي تأکید می ویژه

ادبیات کودک نخست وابسته به تعریفی است که از دوران رسد. درواقع تعریف  ماهیت دوران کودکی به ظهور می

آید حاکی از نوع نگاه خاصی است که نویسنده  شود؛ چراکه هر متنی که براي کودک به نگارش درمی کودکی می

صورت  تواند تعریفی خاص از دوران کودکی را به نفسه می به کودک دارد؛ و از همین رو است که ادبیات کودک فی

تبع آن به جامعه انتقال دهد. درنهایت آنچه حائز اهمیت است آن  به کودکان و به -ته یا ناخواستهخواس–ضمنی 

هاي دوران کودکی مشخص ساخت. از سوي  است که نسبت میان ادبیات کودک مطلوب را با ماهیت و ویژگی

افیایی کودکان ابتر دیگر، مفهوم دوران کودکی و تعریف آن جداي از مطالعه فرهنگ و شرایط اجتماعی و جغر

رو، براي نیل به ادبیات کودکی متناسب با هر جامعه،  (. ازاین1112، به نقل از محسنی، 1165، 2است )ویگوتسکی

باید آن را بر تعریفی از مفهوم کودکی استوار کرد که برآمده از آن جامعه است. این امر قابلیت فهم و نقد هرچه 

 سازد. تر این ادبیات را فراهم می شایسته

شده، مسئله اصلی این تحقیق این است که با مبنا قرار دادن ماهیت دوران کودکی از منظر  با نظر به ضرورت بیان

هاي تربیتی ادبیات کودک را متناسب با این  ایرانی، بایسته -اي اسالمی عنوان نظریه رویکرد اسالمی عمل به

هاي دوران کودکی از منظر این دیدگاه  ک را متناسب با ویژگیرویکرد را احصا نماید. با این توضیح که ادبیات کود

                                                   
1. Uchima 

2. Vygotsky 
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 و با در نظر گرفتن سه مبدأ شناختی، عاطفی و ارادي کودک بازتعریف نماید.

( بهره 1161هاي تحلیل مفهومی و استنتاج منطقی )باقري و همکاران،  براي پاسخ به پرسش پژوهش از روش

هاي ادبیات کودک و  استفاده از روش تحلیل مفهومی، ویژگی شده است. با این توضیح که نخست با گرفته

هاي الزم این مفهوم موردنظر قرارگرفته و در ادامه با استفاده از روش استنتاج منطقی، متناسب با مفهوم  شرط

هاي تربیتی ادبیات کودکی متناسب با این مفهوم  دوران کودکی از منظر رویکرد اسالمی عمل، بایسته

 است.پیشنهادشده 

 

 ادبیات کودک .3

یی نیست که ها کتاببه نظر برسد که تعریف ادبیات کودک چیزي غیر از همان  گونه نیادر بادي امر ممکن است 

تعاریف متفاوتی براي ادبیات کودک و حتی خود مفاهیم کودک و ادبیات وجود  که یدرحالبراي کودکان است، 

وجود ندارد. یکی از تعاریف ادبیات به این مهم اشاره داد که  ها آندارد که در این مقال فرصت پرداختن به همه 

که  داند یم( نوشتار با کیفیت خوب را اثري 2002) 1ادبیات اثري است که نیازمند یک کیفیت خوب است. هیلمن

ازحد تعلیمی نباشد  ازحد غیرمنطقی یا بیش ی، بیشنیب شیپازحد قابل  عاري از برخی عیوب باشد ازجمله؛ بیش

(. همچنین ادبیات چیزي بیش از نوشتارهایی نقش بسته بر روي کاغذ است، 2، ص 2007، 2ه نقل از اندرسن)ب

و لذت آفرین است  بخش ییرهاي ا مشخصه، داراي دهد یمو توضیح  کند یمادبیات عالوه بر اینکه امور را توصیف 

 قرار گیرد. موردتوجهي ادبی ادبیات کودک باید چنین نکاتی  جنبهدر  رو نیازا(. 1، ص 2007)اندرسن، 

ادبیات در حالت عام، ادبیات کودک مخاطب محور است و به کودک نظر دارد و هدف آن ایجاد پیوندي  برخالف

است که نظر به تعریفی که ما از دوران کودکی  رو نیازا( و 174، ص 1164با کودک است )خسرونژاد،  راستا هم

تعریف و هدف ما از ادبیات کودک نیز متفاوت خواهد شد؛ چراکه کودک و ادبیات کودک دو  میکن یمبیان 

 نائلبه فهم دیگري  توان ینمو بدون فهم یکی  گذارد یمبر یکدیگر تأثیر  شانیمحتوامفهومی هستند که تعریف و 

 شده تجربهي ها جانیهو شور و  ي، ادبیات کودک در درجه اول با غلبه احساساترو نیازا(. 1164شد )خسرونژاد، 

ي غالب ها مشخصه. برخالف ادبیات بزرگسال، بدبینی و یاس شود یمدر دوران کودکی از ادبیات بزرگسال متمایز 

(، بیان کرده 7، ص 1162) 1که هوک طور همان(. 2، ص 2005)یوچیما،  روند ینمي کودکی به شمار ها داستان

امیدوارانه  ها آنناامیدند  ترها بزرگو جایی که  نندیب یماست که کودکان در جایی که ناراحتی وجود دارد، شادي 

 .زنند یمدست به فعالیت 

                                                   
1. Hillman 

2. Anderson 

3. Huck 
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ی است، هر اثر ادب دهیتن درهمی فلسفي ها فرض شیپدر ادامه با نظر به اینکه ادبیات کودک آگاهانه یا ناآگاهانه با 

 تواند یمی خاصی عجین است که شناس ارزشی و شناس معرفتی، شناس یهستبا  شود یمکه براي کودکان نوشته 

در اینجا براي ایضاح بیشتر مفهوم ادبیات کودک نخست ابعاد زیباشناسانه  رو نیازا. 1مورد نقد و بررسی قرار گیرد

منافع ادبیات کودک در زندگی کودکان پرداخته  ی ونیآفر نقشو تربیتی دخیل در ادبیات کودک و در ادامه به 

 .شود یم

 

 ابعاد زیباشناسانه/ تربیتی ادبیات کودک .3-3

ي اخیر، هدف ادبیات التذاذ ذوقی و ادبی و سرشار شدن روح انسان از ها دگاهیدبرخی معتقدند که در  هرچند

(، ولی با توجه به اینکه ادبیات کودک تا حد زیادي تحت 142، ص 1166زیبایی هنري است )شریف نسب، 

ي ها دغدغهبحث تعلیمی و آموزشی بودن آن را انکار کرد؛ به سبب اینکه یکی از  توان ینمنظارت بزرگساالن است 

 صورت به -یل و قابل توجه بزرگان تربیت اخالقی و اجتماعی کودکان خویش است که در ادبیات کودک نیز اص

به کودکان صدمه  آنچهي از بیان رو نیازا(. 147، ص 1166است )شریف نسب،  داکردهیپنمود  -ضمنی یا صریح

مفید و خوب است بیان  ها آنبراي و سعی بر آن است آنچه را که  شود یمي کودکان خودداري ها کتابدر  زند یم

ي زیباشناسانه و ذوقی خالصه ها جنبهکه ادبیات کودک تنها در  دارد یم(، بیان 1111) 2شود. همچنین هریس

 -ي از جریانات روشنفکري متداول مصون نبوده است. تحوالت اجتماعی و بافت فرهنگیا دورهو در هیچ  شود ینم

 صورت بهی به افکار کودکان ده جهتهان، انسان و کودک در نحوه نگارش وي و اجتماعی و نوع نگاه نویسنده به ج

ي زیباشناسانه متمرکز باشد، امکان ها جنبهنگاه نقادانه ما بر روي  که یهنگامضمنی/ صریح دخیل است. البته تا 

 .شود ینمي فرهنگی و تربیتی از آثار ممکن ها قرائت

ادبیات کودک به لحاظ نظري بر بعد آموزشی آن اولویت دارد و ذاتی آن  برخی بر این باورند که بعد زیباشناختی

ي  جنبهذاتی بودن هنر و  خود خودبهادبیات کودک نوعی هنر است و  که ییازآنجاکه  دارند یماست و بیان 

زیباشناختی در آن نمود پیدا خواهد کرد. این برخالف جنبه آموزشی و محتوایی آن است که ذاتی هنر نیست 

 دهند یمي آموزشی را بر بعد زیباشناختی ادبیات کودک ترجیح ها جنبه(. در مقابل گروهی دیگر 1167)حجوانی، 

(، با این بیان که فلسفه ادبیات 1161) سرونژادخ رسد یمو نگاهشان به زیبایی ابزاري است. عالوه بر این به نظر 

ي ادبی و تربیتی ادبیات کودک تأکید  جنبهتوأمان است بر  صورت بهي توصیفی و تجویزي  جنبهکودک داراي 

ی که درباره ادبیات کودک در کشور ما مطرح است این است که عالوه بر دارا بودن تأمل قابلي  نکته(. 15دارد )ص 

                                                   
1 ی و شناس معرفتی، شناس یهست( در پژوهشی با استفاده از روش تحلیل محتوا جایگاه مفاهیم فلسفی 1110نمونه ایروانی و مختاري ) عنوان به. 

.اند دادهی قرار موردبررسداستان ایرانی  41ی را در شناس ارزش  
2. Harris 
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ازحد تعلیمی و آموزشی است و  ی خاص هر داستان، این ادبیات بیششناس ارزشی و شناس رفتمعی، شناس یهست

، ص 1110براي دستیابی به این هدف استفاده شده است )ایروانی و مختاري،  صرفاًی ادبی شناس ییبایزاز تخیل و 

 ت.قرار داده اس الشعاع تحتي ذوقی و خالقانه این آثار را ها جنبه(، که این امر 26

گفت که فروکاهش ادبیات کودک به یکی از  توان یماجمالی  صورت بهیی که وجود دارد، نظرها اختالفاز  نظر صرف

ي  جنبهکه ادبیات است باید به  رو ازآنو ادبیات کودک  رسد ینمي ادبی و یا تعلیمی صرف درست به نظر ها جنبه

ا باشد. از دیگر سو نظر به اینکه این ادبیات براي کودک ذوقی و ادبی اثر توجه داشته باشد و این بعد در آن هوید

ضمنی یا صریح براي کودکان است  صورت بهي تربیتی ها دستورالعملو  ها آموزشاست، در درون خویش حامل 

 .شود یمدر ادامه اشاره  کنند یمی نیآفر نقشکه لزوماً صریح نیستند و حتی ناخواسته  ها آنکه به برخی از 

 

 و کارکردهاي ادبیات کودک ینیآفر نقش .3-8

هدف از این بخش بیان منافع و کارکردهاي تربیتی قصد شده در ادبیات کودک نیست، بلکه منظور تمامی 

یی است که ادبیات کودک در زندگی کودکان دارد. حال هرچند ممکن است برخی از این ها ینیآفر نقشتأثیرات و 

توان  ها و تأثیرات اساسی و مهم می آفرینی ی باشند. ازجمله نقشصریح/ ضمنی تربیتی و آموزش صورت بهکارکردها 

 ؛دیآ یمخالصه در زیر  صورت بهاشاره کرد که  به مواردي

 (1114، 2( و امور اخالقی )جانسون2000، 1کارگیري تخیل کودک براي درک امور انتزاعی )لستر به 

 (11، ص 2007و اندرسن،  2010، 1تحریک رشد شناختی )نورتن 

  ،(2010آوردن تاریخ به زندگی )نورتن 

 ها آن( و احساس همدردي با 1116، 4ها )آتاناسز آشنایی و ارتباط با سایر فرهنگ 

  نسبت به جهان ها آنگسترش افق دید 

 (1، ص 2005)یوچیما،  فهم و انتقال میراث فرهنگی خودشان و سایر ملل 

 یابی کودکان )فردي و جمعی( کمک به هویت 

  بین خوانندگان بزرگسال و کودکتقویت پیوند 

  ي زندگی ایشانساز یغن منظور بهایجاد نگرشی شایسته نسبت به کتاب 

 دستیابی به واژگان جدید و ساختار جمالت 

  یی براي سازگاري با مسائل و مشکالت خودشانها راهیادگیري 

                                                   
1. Lester 

2. Johnson 

3. Norton 

4. Athanases 
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 دستیابی به دانشی جدید درباره طبیعت 

  (11 -20، صص 2007)اندرسن، تحریک رشد زیباشناسانه از طریق تصاویر 

ي پیچیده و ذوابعاد بودن دو مفهوم  واسطه بهي ادبیات کودک، هدف و آثار و تبعات آن  دربارهنوشتن و اظهارنظر 

ي این بند جمعبیان آن در مقام  آنچهاست. اما  دار دامنهادبیات و کودک، کار آسانی نیست و بحثی گسترده و 

یی ها یژگیوکه نوعی ادبیات است، از  رو نیازااست که نخست ادبیات کودک این  رسد یمبخش ضروري به نظر 

ی نبودن، عقالنی نبودن زیاد، رهایی بخشی، خالقانه بودن و داراي وجه نیب شیپچون کیفیت خوب داشتن، قابل 

زیباشناسانه بودن برخوردار است و دوم با توجه به اینکه به مفهوم کودک وابسته است از طرفی با توجه به 

ی ادبیات کودک تعریف و اهداف متفاوت شود یمي متفاوتی که در بسترهاي گوناگون از کودکی ارائه ها فیتعر

ضمنی/ صریح  صورت بهداشته باشد و از دیگر سو، با توجه به دغدغه بزرگساالن نسبت به تعلیم و تربیت کودکان، 

است که مراد از اهداف تربیتی در اینجا اهداف آموزشی صرف  ذکر انیشاي اهدافی تربیتی است. البته  دربردارنده

ی را نیز شامل ررسمیغم از آن است و تربیت نیست و اع شود یمدنبال  وپرورش آموزشکه در نظام رسمی 

 .شود یم

و براي وي  گذارد یماز وجه التفاتی نویسنده بر خواننده تأثیر  نظر صرفاینکه ادبیات کودک ضرورتاً و  تیدرنها

ي فلسفی آگاهانه و ها فرض شیپبدون  تواند ینمداراي منافع و یا کارکردهایی است. به سبب اینکه نویسنده 

در ادبیات کودک به نگارش درآمده وابسته به نوع نگرشی خاص به  آنچهدست به نوشتن بزند، هر  هناآگاهان

در بخش بعد بر آنیم نخست به معرفی نگاهی  رو نیازا. شود یمهستی، معرفت و ارزش است که به کودک منتقل 

دک در این دیدگاه را احصا ي تربیتی ادبیات کوها ستهیبا تیدرنهااسالمی به کودک بپردازیم و از این طریق 

 نماییم.

 

 دوران کودکی در رویکرد اسالمی عمل .8

شده است.  ( مطرح1162شناسی نخستین بار توسط باقري ) عنوان یک دیدگاه انسان رویکرد اسالمی عمل به

(، برخورداري از انسجام فلسفی )ضرغامی، سجادیه و 1162ارتباط وثیق این رویکرد با منابع اسالمی )باقري، 

ب؛  1161الف؛ باقري  1161)باقري، هاي مکرر آن در عرصه فلسفه تعلیم و تربیت ایران  ( و زایش1111قائدي، 

هاي تربیتی  ورزي عنوان رویکردي شایسته براي مبنا قرار گرفتن اندیشه ج(، همواره این رویکرد را به 1161باقري 

شود که عمل  ي عاملی نگریسته می مثابه (، انسان به1162ها قرار داده است. در این رویکرد )باقري،  و نقد دیدگاه

دهد. این عمل بر مبناي سه مبدأ شناختی، گرایشی و ارادي استوار است که مبدأ  و را شکل میوي شاکله هویت ا

شناختی به شناخت، آگاهی و باور فرد نسبت به امري اشاره دارد. در مبدأ گرایشی سخن از جذب و گریز است؛ 
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س ناخوشایندي دارد که کند و یا اینکه نسبت به آن احسا بدین معنا که فرد نسبت به امري اشتیاق پیدا می

درنهایت این شناخت و گرایش هراندازه که در فرد قوي و نیرومند باشند تا زمانی که با اراده و قصد فرد براي 

ي عمل آدمی، مبدأ ارادي  رسند؛ این عامل نهایی و رقم زننده راستا نشوند به منصه ظهور نمی انجام آن عمل هم

 عمل است.

شود و این دوران از بدو تولد کودک و یا شاید قبل  عنوان دوران تمهید مطرح می د بهدوران کودکی در این رویکر

هاي  ( در پژوهشی ماهیت و ویژگی1111(. آزادمنش )1166گیرد )باقري،  از آن تا بلوغ شرعی کودک را در برمی

شناختی را  ارزش شناختی و هاي ناظر به مبانی معرفت شناختی، ویژگی دوران کودکی متناسب با مبانی انسان

گفت که ماهیت دوران کودکی از منظر رویکرد اسالمی عمل، دوران گذار  توان یمبرشمرده است؛ در نگاهی کلی 

ي عاملیت وي را تقویت کرد. بنابراین، در دوران ها نهیزم توان یمبه عاملیت است و کودک عامل نیست، اما 

 ی را فراهم کرد.سال زرگبمقدمات عاملیت وي در دوران  توان یمکودکی تنها 

ي خویش، به درجاتی ورز الیخي هستی و نیز با تکیه بر توان ها تیواقعبا استفاده از ابزار ارتباط با  تواند یمکودک 

در  توان یم، کودک و بزرگسال را از منظر معرفتی، رو نیازااز معرفت محسوس، خیالی و انتزاعی دست یابد. 

را تفاوتی کمی و نه کیفی به شمار آورد.  ها آنی ابی معرفتي و ورز شهیاندان پیوستاري قرار داد و تفاوت تو

ي کمتر کودک، رهایی وي از بند مالحظات ها تیمشغولي دوران کودکی، چون ها یژگیو، برخی از نیب نیدرا

که در برخی  کند یمي را در معرفت کودکان ایجاد ا ژهیوي ها یگ بالقوهوي به هستی،  زیآم رتیحاجتماعی و نگاه 

 .زند یمرقم  ها آنموضوعات قابلیت درک باالتري را براي 

، امیال کودک بیشتر ناظر به امور محسوس است و پیچیدگی کمتري دارد. این ها شیگراهمچنین از منظر امیال و 

. اند کودک، گویی مرکز فرمان رفتارهاي اختیاري درواقعامیال به صورتی قوي بر کودک احاطه دارند و 

ي برخی با محدودساز – ها آنتوسط خود  ها آني با این امیال و کنترل ا هیاولي ها يورز دست، زمینه حال نیدرع

 ها شیگرانقطه ورود مربیان براي در اختیار گرفتن  تواند یمدر دوران کودکی مهیاست. این دریچه،  -برخی دیگر

 در دوران پس از بلوغ باشد.

، به دلیل احاطه شدید درواقعگفت، سخن زیادي نیست.  توان یمي مبدأ ارادي در دوران کودکی  دربارهآنچه 

 عنوان بهاز کودک  توان ینم، رو نیازا. رسد ینمامیال بر کودک و وجود زیستی وي، اراده در دوران کودکی به ظهور 

ي شناختی و گرایشی وي، به صورتی ها نهیزم، حال نیدرعموجودي مرید سخن گفت و بر وي تکلیف بار نمود. اما 

 و نیز برخی راهبردهاي دیگر، مسیر ظهور این اراده را هموار ساخت. ها شیگراي ورز دستبا  توان یماست که 

به  توان یمي دوران کودکی از منظر رویکرد اسالمی عمل، ها یژگیواز طرف دیگر، با یک نگاه تحلیلی براي بیان 
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 .1اند شده انیب نگر واقعي  گزاره 11کرد که در قالب ي این دوران اشاره ها یژگیو

هاي مقوّم  توان اهداف دوران تمهید از منظر رویکرد اسالمی عمل را در مقام یکی از مؤلفه عالوه بر این، می

در  "تربیت"( در پژوهشی اهداف 1114سجادیه؛ مدنی فر و باقري )چارچوب تربیتی این پژوهش در نظر گرفت. 

. با در نظر گرفتن این اهداف و 2اند اساس نظریه اسالمی عمل استنباط و استخراج کرده را بر دوران کودکی

توان اهدافی را براي ادبیات کودک از بین  ها اشاره شد، می هاي ادبیات کودک که در بخش پیشین به آن ویژگی

بیات کودک از منظر رویکرد اسالمی هاي تربیتی اد اهداف مذکور برگزید تا بر این اساس بتوان به استنتاج بایسته

 عمل پرداخت.

 

 ادبیات کودک در رویکرد اسالمی عمل .0

ی موردبررسي پیشین در قالب دو محور در اینجا ها بخشادبیات کودک در رویکرد اسالمی عمل با در نظر گرفتن 

 طرح. بخش نخست به استنتاج و معرفی اهداف ادبیات کودک از منظر این دیدگاه و بخش دوم به ردیگ یمقرار 

 .پردازد یمي تربیتی ادبیات کودک ها ستهیبا

 

                                                   
 و جسم و نیازهاي آن در دوران کودکی تقدم (2 .است دهیتن درهم بدنی و نفس داراي کودک ( وجود1 :اند از بارتها به ترتیب ع این ویژگی .1

 شیپ جیتدر به باطن، و ظاهر مستمر تأثر و تأثیر از( 4 .گذارند یم تأثیر یکدیگر بر متقابالً کودک( باطن و ظاهر) بدن و نفس (1 دارند. برجستگی

 میل کودک، وجود ( در7است.  دهیتن درهم فطرت، نام به ربوبی، میلی و الهی سرشتی با کودک وجود (7 .ردیگ یم شکل کودک وجود ي شاکله

 (1 .است جمعی هویت و اجتماعی بعد داراي کودک شخصیت (6 .اند دهیتن درهم کودک اراده و امیال (5 .است برخوردار يتر ناب حضور از فطري

 (11 .اند یآدم خلقت ي نهیزم که است ییها تیمحدود داراي کودک (10 .ردیپذ یم تأثیر شرایط از گذارد تأثیر شرایط بر آنکه از بیش کودک
 کودک وجود (11 است. رشد حال در - روحانی و جسمانی ي جنبه از اعم - کودک وجود کل (12 است. روحی و عقلی بدنی، ضعف دوران کودکی

 با ( کودک17 .دارد را واقعیت با ارتباط توانایی ( کودک17دارد.  وجود کودک در يورز شهیاند توان (14 است. قرین شتاب و آزمندي ی،بستگ دل با

 در کودکان ییجو قتیحق( 16 .دارد وجود کودک در نقادانه تفکر و معیارگرایی از مراتبی (15 .دارد را سازه ساخت توانایی خود، تخیل به تمسک

 وجود کودک در يورز عقل يها نهیزم( 20. است ها آن امیال با ییسو هم به منوط کودکان در يریپذ حق( 11 .شود یم آشکار پرسش و حیرت قالب
 با کودک( 21 است. ریپذ امکان کودک براي علم، پایین مراتب و خاص سطوح در علم به دستیابی( 22 دارد. را علم کشف قابلیتِ کودک( 21 دارد.

 با متناظر کودک علم( 27 اوست. نیازهاي با متناظر کودک ( علم24. رود یم معلوم سراغ به خویش، تخیل ي قوه و ذهنی يها واره طرح به تمسک

 خود، زندگی واقعیات به نظر با کودک( 25 است. وي فرهنگی -اجتماعی فضاي با متناسب کودک، معارف و علوم (27 اوست. اولیه و حیاتی نیازهاي

 است. کرامت داراي ذاتی صورت به کودک (21 .شوند یمي مطلق و متغیر ها ارزششامل  کودکی دنیاي يها ارزش( 26. کند یم اعتبار را ییها ارزش
 رفتار عادالنه وي به نسبت که است این مستحق کودک (11 آزادي سلبی کودک، نوعی شبه آزادي و آزادي ایجابی وي، داراي حدود است. (10

(.1111دارد )آزادمنش،  گرایش عینی، زیبایی ژهیو به زیبایی، به کودک (11. است احسان و رأفت مستحق عدالت، از بیشتر کودک (12 .شود  

2 ي انسانی، مفاهیم، مناسک و مظاهر ها امیپي دینی شامل ها آموزه( آشنایی اولیه با 2( سالمت، پاکی و قوت جسمی. 1از:  اند عبارت. این اهداف 

ي طبیعی )افزایش ها دهیپد( آشنایی با 7( افزایش گرایش معطوف به مصادیق خیر. 4ي با امیال درونی. زور دست( افزایش قابلیت انتخاب و 1دین. 
ي تصرف مسئوالنه ساز نهیزم( 7ي طبیعی(. ها دهیپدي نسبت به ورز الیخافزایش قابلیت  - ها آني طبیعی و تفکر در مورد ها دهیپدقابلیت مشاهده 

ي ساده انسانی ها دهیپد( آشنایی و ارتباط با 5مهارت ساخت اشیاي ساده کاربردي(.  -در طبیعت )افزایش گرایش مسئوالنه نسبت به طبیعت 

( افزایش قابلیت 6(. ها نآي انسانی و تفسیر ها دهیپدي در مورد ورز الیخافزایش قابلیت  - ها آني انسانی و تحلیل ها دهیپد)افزایش قابلیت ارتباط با 

قابلیت برقراري ارتباط مبتنی بر آداب و اخالق(.  -مشارکت و مداخله مؤثر گروهی )کمک به تکوین هویت، تعدیل خودمحوري شناختی و گرایشی 
ي در نگر ژرف -اجهه با مصادیق )مو ها یزشتو تنفر از  ها ییبایز( آشنایی با امور زیبا و زشت و گرایش به 10ي مشخص. ها تیمسئول( قابلیت انجام 1

 مصادیق(.
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 . اهداف تربیتی ادبیات کودک0-3

با نظر به تعریف، کارکردها و منافع ادبیات کودک و از دیگر سو با در نظر داشتن اهداف  سو کاین بخش از ی

. این اهداف در پردازد یمهیدي دوران کودکی به ارائه اهداف تربیت ادبیات کودک از منظر رویکرد اسالمی عمل تم

ي تربیتی ادبیات کودک مطرح  جنبهاست که این اهداف بیشتر به  ذکر انیشا. البته شوند یمقالب پنج هدف بیان 

گرفتن بعد زیباشناسانه و ذوقی ادبیات کودک است.  در نظرلزوم توجه و  ها آني  همه فرض شیپ رو نیازا. شوند یم

یی هستند که در کنار بعد ادبی و ذوقی ادبیات کودک جو یپبنابراین در صورتی این اهداف در ادبیات کودک قابل 

 یی خود هدف شوند و فارغ از هرگونه توجه زیباشناسانه به متن و ادبیات مطرح شوند.تنها بهمطرح شوند نه اینکه 

 

 هاي معطوف به سالمت، دین، تاریخ و فرهنگ . آشنایی اولیه با آموزه0-3-3

آوردن تاریخ به »، «تحریک رشد شناختی»ي اثربخشی از ادبیات چون ها جنبهاین هدف با در نظر گرفتن 

و  سو ک، از ی«ها فهم و انتقال میراث فرهنگی خودشان و سایر ملل و آشنایی و ارتباط با سایر فرهنگ»، «زندگی

هاي انسانی،  هاي دینی شامل پیام آشنایی اولیه با آموزه»و « سالمت، پاکی و قوت جسمی»اهداف تمهید ازجمله؛ 

. بنابراین با پیوند این ابعاد اثرگذار ادبیات رسد یمي ظهور  منصه، از سوي دیگر به «مفاهیم، مناسک و مظاهر دین

از اهداف دوران تمهید، هدف آشنایی اولیه با  و دو هدف کنند یمی نیآفر نقشکودک که در زندگی کودک 

ي معطوف به سالمت، دین، تاریخ و فرهنگ براي ادبیات کودک از منظر رویکرد اسالمی عمل رخ ها آموزه

. این هدف به دنبال آن است که معرفت و شناختی را در کودک از طریق ادبیات نسبت به بهداشت فردي دینما یم

ي تاریخی و فرهنگی ایجاد کند. این هدف متناسب با سن ها دهیپدي دینی و ها آموزهو سالمت جسمانی وي، 

، شود یم تر بزرگداراي سطوحی باشد؛ بدین معنی که هر چه کودک  تواند یمي شناختی وي  قوهکودک و توان 

 گام بردارد. ها حوزهو انتزاعی با مفاهیم این  دهیچیپادبیات کودک از آشنایی اولیه و انضمامی به سمت آشنایی 

 

 هاي طبیعی و انسانی سازي براي کسب دانش نسبت به پدیده . زمینه0-3-8

، «نسبت به جهان ها آنگسترش افق دید » و« تحریک رشد شناختی»، «دستیابی به دانشی جدید درباره طبیعت»

ت مشاهده افزایش قابلی»ازجمله کارکردهاي ادبیات کودک هستند که وقتی در کنار اهدافی تمهیدي چون 

، قرار «ها آني انسانی و تحلیل ها دهیپدافزایش قابلیت ارتباط با »و « ها آني طبیعی و تفکر در مورد ها دهیپد

ي طبیعی و انسانی براي ها دهیپدي براي کسب دانش نسبت به ساز نهیزمي هدف  جادکنندهیا توانند یم، رندیگ یم

این هدف درصدد آن است که از پتانسیل موجود ادبیات  ادبیات کودک از منظر رویکرد اسالمی عمل باشند.

در مراحل رشدي مختلف کودک  تواند یمکودک جهت کسب دانش جدید توسط وي بهره گیرد. ادبیات کودک 
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سطوحی از دانش موجود در رابطه با طبیعت و انسان را به کودک براي آشنایی و کسب آن دانش توسط کودک 

ي  دهنده انتقالکه نوشتار ادبی براي کودک داراي جذابیت و هیجان است،  حال نیدرع که ينحو بهارائه کند، 

 دانشی جدید به وي نیز باشد.

 

 ورزي درباره امور طبیعی و انسانی . افزایش قابلیت خیال0-3-0

از انسانی و طبیعی باید افزایش پیدا کند،  ها دهیپداین هدف که تخیل کودک از طریق ادبیات نسبت به مسائل و 

آشنایی و »، «کارگیري تخیل کودک براي درک امور انتزاعی و امور اخالقی به»یی از ادبیات چون ها جنبهپیوند 

شود که  و دو هدف از اهداف دوران تمهید حاصل می ،«ها آنها و احساس همدردي با  ارتباط با سایر فرهنگ

ورزي در مورد  افزایش قابلیت خیال»و « بیعیهاي ط ورزي نسبت به پدیده افزایش قابلیت خیال»اند از؛  عبارت

این هدف در پی آن است که از ظرفیت ذاتی ادبیات که همانا در هم تنیدگی با «. ها هاي انسانی و تفسیر آن پدیده

تخیل و فراتر بردن انسان از امور شخصی است، استفاده کند تا تخیل کودک را ابتدا تحریک و درنهایت براي فهم 

هاي طبیعی و انسانی به کار گیرد. منظور از افزایش قابلیت خیال ورزي از طریق ادبیات  و پدیدهبهتر مسائل 

ي زیباشناسانه و ادبی ادبیات کودک نظر داشته  تواند به جنبه کودک این است که نخست این خیال ورزي می

تواند فضایی را براي  ار ادبی میباشد و به ارتقاي آن منجر شود، دوم اینکه به کارگیري تخیل کودک از خالل نوشت

رو کودک بتواند در موارد اخالقی نخست احساس همدردي با  تخیل و کاوشگري اخالقی کودک فراهم کند و ازاین

دیگري داشته و خود را در موقعیت وي فرض کند و دیگر اینکه بتواند در مورد مسائل و امور اخالقی به 

تواند در  ید. درنهایت اینکه به کارگرفتن و افزایش قابلیت تخیل کودک میهایی بدیل براي مسائل نظر نما حل راه

هاي ذهنی وي مؤثر افتد که این  هر چه بهتر ارتباط برقرار کردن کودک با امور واقع از طریق به کارگیري سازه

 جویی است. مهم نیز از طریق ادبیات کودک قابل پی

 

 . آشنایی با مصادیق خیر و شر0-3-4

کارگیري تخیل کودک براي درک امور  به»، «تحریک رشد شناختی»، «آوردن تاریخ به زندگی»کودک با ادبیات 

ایجاد نگرشی »و « ها آنها و احساس همدردي با  آشنایی و ارتباط با سایر فرهنگ»، «انتزاعی و امور اخالقی

افزایش گرایش معطوف »یديِ ، از سویی و هدف تمه«ي زندگی کودکانساز یغن منظور بهشایسته نسبت به کتاب 

کنند تا بتوان از هدفی دیگر در ادبیات کودک با عنوان آشنایی  از دیگر سو بستري را فراهم می« به مصادیق خیر

با مصادیق خیر و شر سخن به میان آورد. آشنایی با مصادیق خیر و شر به دنبال آن است که از رهگذر ادبیات و 

تواند  شر آشنا کند و در وي گرایش به مصادیق خیر ایجاد کند. ادبیات کودک میمتن، کودک را با مصادیق خیر و 
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ها جدال حق و باطل، خیر و شر و نیک و بد اخالقی به نمایش گذاشته  هایی که در آن ها و داستان با بیان روایت

 ي عمل بپوشاند. شود، به این هدف جامه می

 

 . آشنایی با امور زشت و زیبا0-3-1

کارگیري تخیل کودک  به»ي ادبیات کودک و سپس کارکردهایی چون  باشناسانهیزر نظر گرفتن بعد نخست با د

، «تحریک رشد زیباشناسانه از طریق تصاویر»و « تحریک رشد شناختی»، «براي درک امور انتزاعی و امور اخالقی

از سوي دیگر، « ها و تنفر از زشتیها  آشنایی با امور زیبا و زشت و گرایش به زیبایی»، و هدف تمهیديِ سو کاز ی

هدف ادبیات کودک از منظر رویکرد اسالمی عمل مطرح کرد. این  عنوان بهآشنایی با امور زیبا و زشت را  توان یم

ي عینی و ذهنی هر ها یزشتو  ها ییبایزهدف بیشتر ناظر به بعد زیباشناسانه و ادبی ادبیات کودک است که شامل 

 در صورتبا یکدیگر آشنا سازد و  ها آناست که کودک را با این امور و تفاوت و تمایز و درصدد آن  شود یمدو 

را ایجاد نماید. ادبیات کودک براي تحقق این هدف  ها یزشتو تنفر از  ها ییبایزامکان در کودک گرایش به 

واقعی و تخیلی در متن  صورت بهي بهره جوید که ا یانفسي عینی و ذهنی/ آفاقی و ها ییبایز مجموعهاز  تواند یم

 .شوند یمبه تصویر کشیده 
 

 (: اهداف تربیتی ادبیات کودک از منظر رویکرد اسالمی عمل3جدول )

 اهداف تربیتی ادبیات کودک اهداف تربیت در دوران کودکی کارکردهاي ادبیات کودک 

* تحریک رشد شناختی * آوردن تاریخ به زندگی  3

خودشان و سایر * فهم و انتقال میراث فرهنگی 

 ها ملل و * آشنایی و ارتباط با سایر فرهنگ

 * سالمت، پاکی و قوت جسمی

هاي دینی شامل  * آشنایی اولیه با آموزه

 هاي انسانی، مفاهیم، مناسک و مظاهر دین پیام

هاي  آشنایی اولیه با آموزه

معطوف به سالمت، دین، تاریخ 

 و فرهنگ

* دستیابی به دانشی جدید درباره طبیعت *  8

 ها آن* گسترش افق دید  وتحریک رشد شناختی 

 نسبت به جهان

ي طبیعی و ها دهیپد* افزایش قابلیت مشاهده 

و * افزایش قابلیت ارتباط با  ها آنتفکر در مورد 

 ها آني انسانی و تحلیل ها دهیپد

سازي براي کسب دانش  زمینه

طبیعی و هاي  نسبت به پدیده

 انسانی

کارگیري تخیل کودک براي درک امور انتزاعی  * به 0
ها  و امور اخالقی * آشنایی و ارتباط با سایر فرهنگ

 ها آنو احساس همدردي با 

ورزي نسبت به  * افزایش قابلیت خیال
هاي طبیعی و * افزایش قابلیت  پدیده

هاي انسانی و تفسیر  ورزي در مورد پدیده خیال

 ها آن

افزایش قابلیت خیال ورزي 

 درباره امور طبیعی و انسانی

* آوردن تاریخ به زندگی * تحریک رشد شناختی  4

کارگیري تخیل کودک براي درک امور انتزاعی  * به
ها  و امور اخالقی * آشنایی و ارتباط با سایر فرهنگ

ایجاد نگرشی و *  ها آنو احساس همدردي با 

ي زندگی ساز یغن منظور بهشایسته نسبت به کتاب 

 کودکان

 آشنایی با مصادیق خیر و شر * افزایش گرایش معطوف به مصادیق خیر

کارگیري تخیل کودک براي درک امور انتزاعی  * به 1
تحریک  و* و امور اخالقی * تحریک رشد شناختی

 رشد زیباشناسانه از طریق تصاویر

* آشنایی با امور زیبا و زشت و گرایش به 
 ها ها و تنفر از زشتی زیبایی

 آشنایی با امور زشت و زیبا
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 ي تربیتی ادبیات کودکها ستهیبا. 0-8

ي تربیتی ادبیات کودک از منظر رویکرد ها ستهیبادر این بخش با در نظر داشتن روش استنتاجی به استخراج 

ي ها گزارهمنظر رویکرد اسالمی عمل ). نظر به اینکه اهداف تربیتی ادبیات کودک از شود یماسالمی عمل پرداخته 

تجویزي( در قسمت پیشین استخراج شد و مبانی مربوط به مفهوم دوران کودکی از منظر رویکرد اسالمی عمل 

ي تربیتی ادبیات کودک ها ستهیبااست، اصول و  شده انیب( 1111و توصیفی( توسط آزادمنش ) نگر واقعي ها گزاره)

 خش استنباط و تدوین خواهد شد.از منظر این دیدگاه در این ب

 

 .ادبیات کودک باید با نیازهاي جسمانی و ملموس کودک آغاز کند 

« است دهیتن درهم بدنی و نفس داراي کودک وجود»یی چون ها گزارهو نظر به  گفته شیپبا توجه به اهداف 

 و ظاهر) بدن و نفس»(، 2)مبناي « دارند. برجستگی و جسم و نیازهاي آن در دوران کودکی تقدم»، (1)مبناي 

 جیتدر به باطن، و ظاهر مستمر تأثر و تأثیر از»و  (1)مبناي « گذارند یم تأثیر یکدیگر بر متقابالً کودک( باطن

ي جسمانی  جنبهگفت که ادبیات کودک باید به  توان یم(، 4)مبناي « ردیگ یم شکل کودک وجود ي شاکله شیپ

یی به گو پاسخي اول توجه بیشتري داشته باشد و از این رهگذر به دنبال  وهلهکودک و نیازهاي جسمانی وي در 

یی که در بهداشت و سالمت، دین ها آموزهسایر نیازهاي غیرجسمانی برآید. بنابراین ادبیات کودک باید نخست به 

منجر به  براي کودک هستند شروع کند تا از این طریق لمس قابلي جسمانی و  جنبهو تاریخ و فرهنگ مربوط به 

کسب دانش جدید و خیال ورزي کودک در این امور شود. در ادامه نیز از مصادیقی در امور زشت و زیبا و نیک و 

به مواردي از  توان یمنمونه  عنوان بهباشد.  لمس قابلبراي کودک سخن به میان آورد که براي کودک  بد

مصداقی از زشتی و بدي نام  عنوان بهدرگیر است  ها آني جسمی و طبیعی که کودک در طول روز با ها یآلودگ

 برد.

 

  سرشت الهی و میل فطري کودک باشد. کننده تیتقوادبیات کودک باید 

( و 7)مبناي « است دهیتن درهم فطرت، نام به ربوبی، میلی و الهی سرشتی با کودک وجود»ي چون ا یمبانوقتی 

(، را با در کنار اهداف مذکور قرار 7)مبناي « است برخوردار يتر ناب حضور از فطري میل کودک، وجود در»

و باید از منظر این دیدگاه، سرشت الهی و میل فطري  تواند یمکه ادبیات کودک  میرس یمبه این نتیجه  میده یم

بالقوه  به این میل و توان تواند یم کند یمیی که ارائه ها داستانو  ها تیرواکودک را تقویت کند. ادبیات کودک در 

نظر داشته باشد و مانع به فراموشی سپرده شدن آن شود و از این طریق میل کودک به پروردگار را محافظت کند 

توسط کودک را  شده کسبو در کنار آن گرایش کودک به امور زیبا و خیر را نیز افزایش دهد و همچنین دانش 
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 در این بافت فهم و اراده کند.

 

 ی اراده وي گام بردارد.ده شکلفاده از امیال کودک در جهت ادبیات کودک باید با است 

ي ناب  ارادهاز وجود  توان ینماین مبنا به این نکته اشاره داد که  (،5)مبناي « اند دهیتن درهم کودک اراده و امیال»

و اراده در دوران کودکی چیزي جز  اند دهیتن درهمي کودک  ارادهامیال و  رو نیازادر دوران کودکی سخن گفت و 

نخست باید امیال کودک به رسمیت شناخته شوند و از  گفته شیپبراي تحقق اهداف  رو نیازاشوق اکید نیست. 

یی را ارائه کند که ها داستانو  ها تیروا تواند یماین امیال در جهت تقویت اراده بهره گرفته شود. ادبیات کودک 

ي خویش مجبور ورز الیخدال حق و باطل و زیبا و زشت کودک در فرایند روایت به مدد با نشان دادن ج ها آندر 

ي و جرئت ورزي خویش ریپذ تیمسئولیی درونی، امیال، وگو گفتبه چالش درونی با امیال خویش شود و از طریق 

 ي اراده ناب در وي ایجاد شود.ریگ شکلرا به محک آزمون گذارد تا از این طریق مقدمات 

 

 هویت اجتماعی کودک باشد. کننده تیتقوبیات کودک باید اد 

 جمعی هویت و اجتماعی بعد داراي کودک شخصیت»مستلزم این است که مواردي چون  گانه پنجنیل به اهداف 

(، در ادبیات 1)مبناي « ردیپذ یم تأثیر شرایط از گذارد تأثیر شرایط بر آنکه از بیش کودک»( و 6)مبناي « است

کودک به رسمیت شناخته شوند و ادبیات کودک با در نظر داشتن این موارد، نخست هویت اجتماعی کودک را به 

رسمیت بشناسد و دوم اینکه در پی تقویت بعد اجتماعی شخصیت کودک و ارتباطات اجتماعی وي باشد. ادبیات 

دینی کارگروهی و جمعی و اهمیت داشتن هویت اجتماعی کودک را یی تاریخی و ها تیروابا بیان  تواند یمکودک 

 ي تخیل کودک مدد جوید. قوهمصداقی از عمل نیکو و زیبا مطرح کند و براي نیل به کسب این دانش از  عنوان به

عالوه بر این کودک را ترغیب کند که مسئولیت اجتماعی کار خویش را بر عهده گیرد و به عنوان عضوي مؤثر در 

 یی که عضو است فعالیت نماید.ها جمع

 

  یی کودک را به رسمیت شناسد.تواناو  ها تیمحدودادبیات کودک باید 

 کل»( و 11)مبناي « است روحی و عقلی بدنی، ضعف دوران کودکی» نگرِ واقعي ها گزارهبه دو مورد از  که یهنگام

به این نتیجه  میافکن یم(، نظر 12)مبناي « است رشد حال در - روحانی و جسمانی ي جنبه از اعم - کودک وجود

ي زیستی، تاریخی و ها تیمحدودبه اهداف تربیتی ادبیات کودک ممکن نیست مگر اینکه که دستیابی  میرس یم

به ارائه محتوا بپردازد. بدین معنا  ها آنفرهنگی کودک و امکانات موجود وي را به رسمیت بشناسد و متناسب با 

یی بپردازد که هیچ سنخیتی با توانایی بدنی، عقلی و روحی کودک ندارد ها آموزهي  ارائهنباید به که ادبیات کودک 
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شود و یا در صورتی بتواند با تمسک به تخیل  نائل ها آنو کودک نیز با تمسک به تخیل خویش نیز نتواند به 

د محتوا متناسب با توان کودکان و بای رو نیازاشود که منجر به صدمه دیدن به کودک شود.  نائل ها بدانخویش 

ي بدون در پرداز الیخي چون ا یاحتمالي ها بیآسمفید واقع شود و از  ها آندر سطوح مختلفی ارائه شود که براي 

 جلوگیري شود. ها تیرواو دلسرد شدن کودک از نفهمیدن برخی  ها تیمحدودنظر گرفتن 

 

  ي ذهنی وي تقویت کند.ها سازهادبیات کودک باید ارتباط کودک با واقعیت را از طریق 

 کودک» (،14)مبناي « دارد وجود کودک در يورز شهیاند توان»و مبانیِ  گفته شیپگرفتن اهداف  فرض شیپبا 

« دارد را سازه ساخت توانایی خود، تخیل به تمسک با کودک»(، 17)مبناي « دارد را واقعیت با ارتباط توانایی

)مبناي « رود یم معلوم سراغ به خویش، تخیل ي قوه و ذهنی يها واره طرح به تمسک با کودک»( و 17)مبناي 

گفت که ادبیات کودک براي نیل به اهداف تربیتی خود باید براي تقویت توان اندیشه ورزي کودک،  توان یم(، 21

با  سو کي ذهنی تقویت کند. ادبیات کودک از یها سازهاز طریق  را به مدد تخیل وي و تیبا واقعارتباط کودک 

ارتباط بهتر کودک با واقعیت و کسب  ي را برايتر مناسبي ذهنی ها سازه تواند یمي از تخیل کودک ریگ بهره

ي کودک براي وي چالش ذهنی ایجاد کند تا ورز شهیاندي توان ریکارگ بهدانش جدید فراهم سازد و از دیگر سو با 

این توان را افزایش داده و همچنین از آن در تخیل اخالقی کودک بهره جوید. بدین معنی که به کودک کمک 

شود و بتواند با استفاده از تخیل خویش احساس هم نوعان  رو روبهکند که به نحو بهتري با امور و مسائل اخالقی 

 فراهم شود. ي جدیدي براي عمل اخالقی ويها امکانخویش را بهتر درک کرده و 

 

  ي را در کودک ایجاد و تقویت کند.ریپذ حقیی و جو قتیحقادبیات کودک باید 

 در يریپذ حق»( و 16)مبناي « شود یم آشکار پرسش و حیرت قالب در کودکان ییجو قتیحق»یی چون ها گزاره

که  داند یم، نیل به اهداف مفروض را مستلزم این (11)مبناي « است ها آن امیال با ییسو هم به منوط کودکان

، کسب دانش جدید، افزایش قابلیت خیال ورزي و بیان ها تیروایی و حق پذیري کودکان در بیان جو قتیحق

یی کودکان با حیرت و جو قتیحقمصادیق خیر و شر و زیبا و زشت، به رسمیت شناخته شود. با این توضیح که 

و حیرت کودک محترم شمرده شود  ها پرسشي عمل کند که ا گونه بهبیات کودک باید و اد شود یمپرسش آشکار 

ي عمل شود که کاوشگري و کنجکاوي کودک تحریک ا گونه بهو از دنیاي کودک حیرت زدایی نشود. بنابراین باید 

کودک فاقد اراده و تقویت شود. اما در مورد حق پذیري کودک باید به این نکته توجه شود که با توجه به اینکه 

است، باید در ادبیات کودک مواردي مطرح شود که کودک بتواند با تمسک به میل شدیدتر خود به پذیرش حق 

 شود؛ چراکه کودک تنها با حقی همراه خواهد شد که با امیال وي هم سو باشد. نائل
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  عی کودک بپردازد.اجتما -ي علومی متناظر با نیازها و فضاي فرهنگی ارائهادبیات کودک باید به 

 (،21)مبناي « دارد را علم کشف قابلیتِ کودک»ي چون ا یمبانبا در نظر گرفتن اهداف تربیتی ادبیات کودک و 

 کودک علم»(، 22)مبناي « است ریپذ امکان کودک براي علم، پایین مراتب و خاص سطوح در علم به دستیابی»

( و 27)مبناي « اوست اولیه و حیاتی نیازهاي با متناظر کودک علم»(، 24)مبناي « اوست نیازهاي با متناظر

به این نتیجه رسید  توان یم(، 27)مبناي « است وي فرهنگی -اجتماعی فضاي با متناسب کودک، معارف و علوم»

و علومی بپردازد که داري سطح باشند و متناظر با نیازهاي کودک و فضاي  ها دانشکه ادبیات کودک باید به ارائه 

ي ادبی، و هرگونه تالشی براي کسب دانش جدید توسط کودک تا زمانی ها آموزهاجتماعی وي باشند.  -فرهنگی

ي که وي در آن نفس ا یفرهنگکه متناسب با قواي تخیلی و شناختی وي، نیازهاي اولیه و فضاي اجتماعی و 

ي  نقطهنیازها و فضاي موجود کودک  درواقعنباشد، به نتیجه نخواهد رسید و کوششی بیهوده است.  کشد یم

از این نقطه شروع کند تا علم و  تواند یمي کودک است که ادبیات کودک نیز ورز علمآغازي براي کسب دانش و 

 قم زند.و خیرهاي بیشتري را براي وي ر ها ییبایزدانش کودک را ارتقا بخشد و 

 

 .ادبیات کودک باید کرامت، آزادي، عدالت و احسان انسانی را در کودک تقویت کند 

آزادي سلبی »(، 21)مبناي « است کرامت داراي ذاتی صورت به کودک»یی از قبیلِ ها گزارهبا در نظر داشت 

 که است این مستحق کودک»(، 10)مبناي « کودک، نوعی شبه آزادي و آزادي ایجابی وي، داراي حدود است

)مبناي « است احسان و رأفت مستحق عدالت، از بیشتر کودک» ( و11)مبناي « شود رفتار عادالنه وي به نسبت

ي عمل  هجامگفت که ادبیات کودک براي اینکه بتواند به اهداف تربیتی رویکرد اسالمی عمل  توان یم، (12

بپوشاند باید نخست کودک را با کرامت ذاتی و اکتسابی، آزادي سلبی و ایجابی، عدالت و احسان انسانی آشنا سازد 

ي اهداف  همه هرچنددر زندگی تقویت کند.  ها آنو دوم اینکه کودک را به در نظر داشتن این موارد و رعایت 

دو هدف آشنایی با مصادیق خیر و شو و هدف آشنایی با ، ولی روند یماین بایسته به شمار  فرض شیپ گانه پنج

مصداقی  عنوان به تواند یماز این مفاهیم  هرکدامرعایت  که ينحو به کنند یمامور زشت و زیبا بیشتر نقش ایفا 

 مصداقی از شر و زشتی براي کودک به تصویر کشیده شود. عنوان به ها آنبراي خیر و زیبایی و عدم رعایت 

 

 ي عینی توجه بیشتري ها ییبایزدک باید جهت تقویت روحیه زیباشناسانه کودک به ادبیات کو

 مبذول دارد.

هدف آشنایی با امور زیبا و زشت و  ژهیو به گفته شیپي زیباشناسانه و ادبی ادبیات کودک و اهداف  جنبهبا نظر به 

بیان کرد که ادبیات کودک  توان یم(، 11)مبناي « دارد گرایش عینی، زیبایی ژهیو به زیبایی، به کودک»مبناي 
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ي عینی توجه بیشتري مبذول دارد. ادبیات کودک ها ییبایزي کودک به  باشناسانهیزي  هیروحباید جهت تقویت 

و همچنین تصویرسازي، کودک را با امر زیبا و زشت أعم از آفاقی و انفسی آشنا سازد و  ها تیرواباید با استفاده از 

باشد تا  وآمد رفتي عینی و ذهنی در ها ییبایز، بین کند یمي آفاقی توجه بیشتري ها ییبایزکه به  حال نیدرع

و نسبت  داکردهیپشود و درنهایت نسبت به امور زیبا گرایش  نائلکودک بتواند به درک بهتري از امور زیبا و زشت 

ي جدیدي که براي کودک زیبا ها دانشاز کسب  اندتو یمبه امور زشت تنفر پیدا کند. عالوه بر این ادبیات کودک 

 و همچنین تخیل در امور زیبا نیز در این مورد بهره جوید. کند یمجلوه 

 

 ي تربیتی ادبیات کودک از منظر رویکرد اسالمی عملها ستهیبا(: 8جدول )

 ي تربیتیها ستهیبا ي دوران کودکیها یژگیو

جسم و نیازهاي آن در  (2 .است دهیتن درهم بدنی و نفس داراي کودک ( وجود1
 کودک( باطن و ظاهر) بدن و نفس (1 دارند. برجستگی و دوران کودکی تقدم

 جیتدر به باطن، و ظاهر مستمر تأثر و تأثیر از( 4و  .گذارند یم تأثیر یکدیگر بر متقابالً

 .ردیگ یم شکل کودک وجود ي شاکله شیپ

ملموس ادبیات کودک باید با نیازهاي جسمانی و 

 کودک آغاز کند.

( 7است.  دهیتن درهم فطرت، نام به ربوبی، میلی و الهی سرشتی با کودک وجود (7

 است. برخوردار يتر ناب حضور از فطري میل کودک، وجود در
سرشت الهی و میل  کننده تیتقوادبیات کودک باید 

 فطري کودک باشد.

ادبیات کودک باید با استفاده از امیال کودک در  .اند دهیتن درهم کودک اراده و امیال (5

 ی اراده وي گام بردارد.ده شکلجهت 

 از بیش کودک (1 .است جمعی هویت و اجتماعی بعد داراي کودک شخصیت (6

 .ردیپذ یم تأثیر شرایط از گذارد تأثیر شرایط بر آنکه
هویت اجتماعی  کننده تیتقوادبیات کودک باید 

 کودک باشد

 از اعم - کودک وجود کل (12است.  روحی و عقلی بدنی، ضعف دوران کودکی (11
 .است رشد حال در - روحانی و جسمانی ي جنبه

یی کودک را تواناو  ها تیمحدودادبیات کودک باید 

 به رسمیت شناسد.

 را واقعیت با ارتباط توانایی ( کودک17 دارد. وجود کودک در يورز شهیاند توان (14

 کودک( 21 .دارد را سازه ساخت توانایی خود، تخیل به تمسک با ( کودک17 .دارد
 .رود یم معلوم سراغ به خویش، تخیل ي قوه و ذهنی يها واره طرح به تمسک با

ادبیات کودک باید ارتباط کودک با واقعیت را از 

 ي ذهنی وي تقویت کند.ها سازهطریق 

 يریپذ حق( 11 .شود یم آشکار پرسش و حیرت قالب در کودکان ییجو قتیحق( 16

 .است ها آن امیال با ییسو هم به منوط کودکان در
ي را در ریپذ حقیی و جو قتیحقادبیات کودک باید 

 کودک ایجاد و تقویت کند.

 و خاص سطوح در علم به دستیابی( 22 دارد. را علم کشف قابلیتِ کودک( 21
 نیازهاي با متناظر کودک ( علم24 است. ریپذ امکان کودک براي علم، پایین مراتب

 معارف و علوم (27 اوست. اولیه و حیاتی نیازهاي با متناظر کودک علم( 27 اوست.

 است. وي فرهنگی -اجتماعی فضاي با متناسب کودک،

ي علومی متناظر با نیازها  ارائهادبیات کودک باید به 

 اجتماعی کودک بپردازد. -و فضاي فرهنگی

آزادي سلبی کودک، نوعی شبه  (10 است. کرامت داراي ذاتی صورت به کودک (21
 که است این مستحق کودک (11 آزادي و آزادي ایجابی وي، داراي حدود است.

 و رأفت مستحق عدالت، از بیشتر کودک (12 .شود رفتار عادالنه وي به نسبت

 .است احسان

ادبیات کودک باید کرامت، آزادي، عدالت و احسان 

 تقویت کند.انسانی را در کودک 

ادبیات کودک باید جهت تقویت روحیه زیباشناسانه  .دارد گرایش عینی، زیبایی ژهیو به زیبایی، به کودک (11

ي عینی توجه بیشتري مبذول ها ییبایزکودک به 

 دارد.
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 يریگ جهینتي و بند جمع

و کارکردهاي ادبیات کودک  ها یژگیوپژوهش حاضر در سه بخش اصلی تکوین یافت. بخش نخست به بیان 

پرداخت تا بتواند مبانی الزم براي تعیین اهداف تربیتی ادبیات کودک از منظر رویکرد اسالمی عمل را فراهم کند. 

بخش دوم به تعریف مفهوم دوران کودکی از منظر رویکرد اسالمی عمل پرداخت. ماهیت دوران کودکی با نظر به 

گانه دوران کودکی و  وسه یسي ها یژگیورد اسالمی عمل بیان شد و در ادامه عمل از منظر رویک گانه سهمبادي 

ي تربیتی ادبیات ها ستهیبابتوان اهداف و  ها آناهداف تربیتی دوران کودکی مورد اشاره قرار گرفت تا با استفاده از 

در  تیدرنهااست.  کودک از منظر رویکرد اسالمی عمل را برشمرد که بخش سوم این پژوهش بدان اختصاص یافته

بخش سوم نخست با نظر به کارکردهاي ادبیات کودک و اهداف تربیتی دوران کودکی، اهداف تربیتی ادبیات 

گانه دوران کودکی از منظر رویکرد اسالمی  وسه یسکودک استخراج شد و سپس با نظر به این اهداف و مبانی 

 شد.ي تربیتی ادبیات کودک استخراج و تبیین ها ستهیباعمل 

تعریفی دقیق از  توان ینمی راحت بهماهیتی پیچیده دارند و  سو کنظر به اینکه دو مفهوم ادبیات و کودک، از ی

در ترکیب  ها آني فرهنگی و اجتماعی هستند و از دیگر سو تعریف هر یک از ها برساختی نوع بهارائه داد و  ها آن

. دینما یمستند، بحث و بررسی ادبیات کودک را دشوار ی متضایف هنوع بهادبیات کودک منوط به دیگري است و 

این پژوهش با تمسک بر مفهوم دوران کودکی سعی کرد براي نخستین بار جهت و مسیر ادبیات کودک را متناظر 

، این پژوهش باب ورودي براي بحث و فحص هر چه بیشتر در این رو نیازاایرانی رهنمون شود.  -با تعریفی اسالمی

فلسفه تعلیم و تربیت و ادبیات کودک  ژهیو بهي دانشی ها حوزهي دیگري را در سایر ها پژوهشو زمینه است 

 .طلبد یم

با در نظر داشتن نتایج این پژوهش به نقد و بررسی، تحلیل محتوا و  توان یمتعلیم و تربیت  فلسفهدر حوزه 

به استنتاج  توان یمپرداخت. همچنین به  ها آنی آثار ادبیات کودک براي ارتقاي کیفیت هر چه بیشتر شناس بیآس

ي تربیت جسمانی، عقالنی، اجتماعی، سیاسی و نظایر آن ها حوزهي تربیتی ادبیات کودک در هر یک از ها ستهیبا

این پژوهش بستر مناسبی براي فعاالن عرصه ادبیات کودک فراهم آورده  تیدرنهااختصاصی پرداخت.  صورت به

ي راه و روشی نو در سبک نگارشی ادبیات  دآورندهیپدتایج آن به تولید محتوا بپردازند و است تا با در نظر داشتن ن

 کودک باشند.
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Educational Considerations of the Children's Literature with Regard to the Concept 

of Childhood in Islamic View of Action 

 

Saeed Azadmanesh, Dr. Narges Sajadieh 

 

Abstract 

The nature and domain of children's literature dependent on the definition of the concept of 

childhood considered due to it is with children and for them. Hence, the Islamic approach of Action 

can be effective in directing the scope and functions of children's literature by stating the 

characteristics of the concept of childhood that this research seeks its fulfillment. In order to 

achieve this aim, two methods were used; conceptual analysis and deductive method. First using 

conceptual analysis, some functions of the children's literature are enumerated including "using of a 

child's imagination to understand abstractions", "stimulating the growth of knowledge" and 

"understanding and transmission of cultural heritage of their own and other nations". Then, using 

the deductive method, educational Aims of children's literature are derived by taking educational 

Aims of childhood and children's literature functions. Among them are: "enhancing the capability 

of imagination about problems and actions", "becoming familiar with the Ugliness and the Beauty" 

and "gaining new knowledge about the natural and human phenomena". Finally, by regarding the 

educational Aims of children's literature and features of childhood, educational considerations of 

children's literature are provided; "the children's literature should strengthen the divine nature and 

innate desire of children", "the children's literature should strengthen the child's social identity" and 

"the children's literature should strengthen the child relationship with the reality through mental 

schemas", are among them. These results provide an opportunity for scholars and writers of the 

children's literature to produce content according to this concept of childhood. 
 

Keywords: Children's Literature, Agency, Educational Aims and Principles, Imagination, 

Aesthetics. 
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 ی مرتبط با تعلیم و تربیت کودکان استثناییمبانی فلسف

 

 0، رسول برخوردار زواره8، مجید خاري آرانی3اکبر رهنما

 

 چکیده

. این تحقیق از نوع در زمینه هاي مبانی تربیت می پردازدفلسفه تربیتی کودکان استثنایی این پژوهش به بررسی 

گردآوري اطالعات نیز از طریق ، و در این جهت است نظري و روش مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل اسنادي

براي کودکان هاي پژوهش داللت دارد بر اینکه  ؛ در این راستا یافتهمطالعات کتابخانه اي انجام گرفته است

بنابراین، مبانی تربیت کودکان دارد. گانی آنها تعلیم و تربیت اهمیت ویژه و جایگاه بسیار رفیعی در زنداستثنایی، 

کرامت مندي انسان، برخورداري انسان از فطرت مشترک و خصوصیات متفاوت، آزادي و مختار  شامل استثنایی

 است. عدالت اساس ترین ارزش اجتماعی، احسان متمم عدالت بودن انسان،

 فلسفه تعلیم و تربیت، کودکان استثنایی، مبانی :کلید واژها

 

 . مقدمه3

برند، به سوي مقصود و هستی، که از هدایت تکوینی او بهره می غایت هستی خداوند است و تمام اجزا و عناصر

اند. انسان که دراي اراده واختیار است از این فرصت برخوردارند تا بسوي غایت هستی، یعنی خداوند، در حرکت

م غایت هستی، یعنی قرب الی اهلل حرکت کنند. نیل به قرب الی اهلل، مستلزم تحقق زندگانی افراد بر اساس نظا

-نام دارد. جامعه اسالمی براي رسیدن این مقصود از جریان تربیت کمک می« حیات طیبه»معیار دینی است، که 

هاي بسیاري ها داراي ساختار متفاوت و متنوع هستند و با وجود همگونی ظاهري، گوناگونیگیرد. از طرفی انسان

ها در مورد کودکان عادي و بلکه در مورد خورد. لذا؛ آموزش و پرورش نه تنبین اعضاي جامعه به چشم می

هاي خاص خود را دارند، نیز باید از کیفیت ویژه اي برخوردار باشد. برنامه کودکان استثنایی که نیازها و ویژگی

آموزشی و پرورشی کودکان استثنایی؛ باید با توجه به نیازها و استعدادهاي آنان به نحوي طراحی شود تا در 

هاي ناشی از معلولیت است، امکان حضور موثر ی کودک که بهترین فرصت براي کاهش آسیبسنین آغازین زندگ

میلیون فرد با نیازهاي ویژه در جهان وجود  770را براي این کودکان در زندگی اجتماعی فراهم کند. بیش از 

                                                   
ایران. ، تهران، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت، شاهددانشگاه .  1 rahnama_akbr43@yahoo.com 
khari322_m@yahoo.com. دانشگاه شاهد، دانشجوي دکتري فلسفه تعلیم و تربیت، تهران، ایران.  2 )نویسنده مسئول(   

آموخته کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت، تهران، ایران.. دانشگاه خوارزمی، دانش 3  
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 (.2010کنند )آجادهیا، % آنها در کشورهاي در حال توسعه زندگی می60دارد، که تقریباً 

از این جهت آموزش فعالیتی ضروري و حیاتی و جز اصلی آموزش و پرورش کودکان استثنایی و بلکه هسته اصلی 

دیدگی و کاهش پیامدهاي منفی شود. آموزش و توانبخشی با جلوگیري از اثرات بعدي آسیبآن محسوب می

شود )اصغري پیشگیري ثانویه محسوب میکند و این نوعی ناتوانی، فرصت رشد و یادگیري بیشتري را فراهم می

 (.1167نکاح، 

دارد که کودکان استثنایی و معلول مانند دیگر افراد جامعه باید مورد تعلیم و تربیت اشارهتحقیقات انجام گرفته

گیرند که این یکی از حقوق الزم و ضروري آنان جهت ارتقاي کیفیت هاي آنان قرارمتناسب با شرایط و توانایی

 (.1167؛ قدمی، 1166گی فردي و جمعی افراد یک جامعه است )اکبري، زند

ریزي تربیتی هدفمندي را مورد نظر قرار براي آنکه بتوان براي این مرحله از مراحل تربیت، سیاستگذاري و برنامه

آن جامعه  کند متناظر با مبانی نظري مورد قبول در هر نظامی که در واقع فلسفه تعلیم و تربیتداد، اقتضا می

شود، اقدام کرد. بنابراین؛ این مقاله با نظر به فلسفه حاکم بر نظام تعلیم و تربیت کشور و همچنین با محسوب می

گیري از نظرات اندیشمندان و صاحبنظران عرصه تعلیم و تربیت، مبانی فلسفه کودکان استثنایی را تبیین بهره

 لسفی مرتبط به کودکان استثنایی چیست؟دهدکه: مبانی فنموده و به این سوال پاسخ می

 

 ها. مرور پیشینه8

ها، نامهدر مورد موضوع این پژوهش که مبانی فلسفی مرتبط با تعلیم و تربیت کودکان استثنایی است پایان

 است.هاي اطالعاتی به ثبت رسیدههاي زیر در پایگاهمقاالت و طرح

بررسی فلسفه تعلیم »( در پژوهش با عنوان 1166اکبري )نایی ي آموزش و پرورش کودکان استثدر بررسی فلسفه

مبانی فلسفی تعلیم و تربیت کودکان ضمن بیان « وتربیت کودکان استثنایی مبتنی بر آموزه هاي دین اسالم

شناسی حاکم بر تعلیم و تربیت شناسی و مبانی ارزششناسی، مبانی معرفتاستثنایی زیر سه شاخه مبانی انسان

هاي دین اسالم و تبیین چیستی، چرایی و چگونگی تعلیم و تربیت کودکان استثنایی بر اساس آموزهکودکان 

نویسد که کودکان استثنایی و معلول مانند دیگر افراد جامعه باید استثنایی بر اساس مبانی فلسفی مورد اشاره می

که این یکی از حقوق الزم و ضروري آنان  هاي آنان قرار گیرندمورد تعلیم و تربیت متناسب با شرایط و توانایی

 جهت ارتقاي کیفیت زندگی فردي و جمعی افراد یک جامعه است.

بررسی مبانی نظري رویکردهاي جداسازي و فراگیرسازي در »( در پژوهشی با عنوان 1167همچنین قدمی)

هر رویکرد را بررسی نموده و  اصول حاکم بر« آموزش کودکان استثنایی و ارائه الگویی براي آموزش وپرورش ایران

گیرد که در ایران الگوي رویکرد جداسازي ضمن تبیین مکاتب فلسفی پشتیبان هر رویکرد، این گونه نتیجه می
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 سازي تحت تاثیر مکتب پسامدرنیسم بوده است.متاثر از دیدگاه مدرنیسم و رویکرد فراگیر

 شناسی مطالعهروش. 0

 -روش انجام تحقیق، توصیفی. ها به صورت کیفی خواهد بودتحلیل دادهي با توجه به موضوع تحقیق شیوه

گیري از روش آوري اطالعات از منابع معتبر پرداخته، سپس با بهرهتحلیلی است. بر مبناي این روش، ابتدا به جمع

اي بخانهروش گردآوري اطالعات، کتا نماییم.قیاسی سعی در پاسخگویی به سواالت تحقیق می –استنتاج منطقی 

گیري از منابع اطالعاتی مکتوب و الکترونیکی، اطالعات مورد نیاز بصورت فیش اسنادي است که از طریق و بهره –

 استآوري گردیدهجمع

 

 ي پژوهشها. یافته4

این کتاب، به این شاخص  71(، درصفحه 1157« )مبانی و اصول آموزش و پرورش»شکوهی، نویسنده کتاب 

عزیمت به سوي هر مقصد، براي آنکه متضمن »کند که باب مبانی تعلیم و تربیت اشاره میمفهوم شناختی در 

به این ترتیب، « وصول بدان باشد، مستلزم طرح و نقشه اي است ناگزیر باید با توجه به مبدا حرکت، ترسیم شود.

« هاي اوتربیتی و ویژگیمبدا حرکت »مالک مهم در تشخیص مبانی تعلیم و تربیت، این است که مبانی، ناظر به 

مبانی تعلیم و تربیت از »کند: هستند. از این روست که وي در ادامه، مبانی تعلیم و تربیت را این گونه تعریف می

-هایی که حیاتش همواره تحت تاثیر آنهاست، بحث میهایش، و نیز از ضرورتموقع آدمی و امکانات و محدودیت

و « موقع آدمی»هایی، مانند محتوا و سیاق کالم وي، به ویژه در واژه (. همچنین،71،ص 1157)شکوهی،« کند

آنچه باید »ناظرند، نه « آنچه هست»دهد که از نگاه او، مبانی به ، به خوبی نشان می«هایشامکانات و محدودیت»

 «.باشد

-شناسی، جهانمعرفت هاي مربوط بهبه نظر نگارنده، مبناي تربیت کودکان استثنایی، اندیشه ها، افکار و نگرش

امکانات و محدودیت هاي اوست و به یکی از دو  –شناسی و در کل موقعیت انسان شناسی، و ارزششناسی، انسان

شوند و شالوده استخراج و هاي اخباري یا توصیفی بیان می-شکل بسیط، یعنی مفاهیم، یا مرکب، یعنی گزاره

 آیند.تدوین اهداف، اصول، برنامه و روش به شمار می

در منابع تعلیم و تربیت، به ویژه تعلیم و تربیت غرب، معموالً دو مبنا براي تربیت ذکر می شود: مبناي علمی و 

این دو مبنا را بکار برده و به تفضیل « مبانی تعلیم و تربیت»( در کتاب 1151مبناي فلسفی. براي نمونه، جرج نلر)

بیشتر به مبانی فلسفی « فلسفه تعلیم و تربیت»وط به رشته تخصصی است. اما در منابع مربدرباره آنها بحث کرده

شناسی و شناسی، معرفتشناسی، انسانشود، نه مبانی علمی. مبانی فلسفی چهار قسم هستند: وجودمیپرداخته

-هشناختی تربیت کودکان استثنایی شناساندشناختی و ارزششناسی. در این نوشتار، شماري از مبانی انسانارزش
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 است.شده

 

 شناختیمبانی انسان

تامل ذهنی، اندیشیدن و فهم اند. که از هاي توصیفیشناختی تربیت کودکان استثنایی مفاهیم و گزارهمبانی انسان

شناختی تربیت مبانی انسان آیندبدست میدرباره موجودي تحت عنوان انسان و شناخت او از دریچه تفکر 

مندي انسان، برخورداري انسان از فطرت مشترک و خصوصیات متفاوت و کرامتکودکان استثنایی عبارتند از: 

 آزادي و مختار بودن انسان که در این مقاله شناسانده می شود

 

 مندي انسانکرامت

این مبنا را می توان پایه و اساس تعلیم و تربیت کودکان استثنایی دانست. زیرا بر تبیین حقوق این کودکان 

اد جامعه و از جمله حق تعلیم و تربیت آنان صحه می گذارد.در تعریف کرامت آمده است: کرامت همانند سایر افر

 (.172، ص 7)الطریحی، ج"هرآنچه ستودنی و مورد رضایت است"واژه اي است براي

کرامت یعنی بزرگوار شدن و شرافت و حرمت داشتن و از نظر تربیتی نزاهت از پستی و فرومایگی و برخورداري از 

(خداوند در آیات متعددي از قرآن کریم به موضوع کرامت و ارزش ذاتی 1151اعتالي روحی است ) دلشاد تهران، 

سوره اسراء  50ات راهنمایی کرده است مانند آیه انسان ها اشاره کرده است و ما را به برتر بودن بر سایر موجود

ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم و بر دریا و خشکی سوار کردیم و از چیزهایی خوش و پاکیزه » که می فرماید: 

 « روزي دادیم و بر بسیاري از مخلوقات برتري دادیم 

از نظر آموزه هاي دینی اسالم داراي کرامت  پس همه افراد انسانی چه سالم و چه ناقص، چه عادي و چه استثنایی

ذاتی اند و خداوند همه آنها را ارجمند داشته، به خرد راهنما، اندیشه جهت گزین و قدرت تفکرتشخیص سره از 

به مبتالیان و جذامی ها زیاد نگاه نکنید زیرا ممکن »ناسره تکریم نموده است.پیامبر اسالم در روایتی فرموده اند: 

 (17،ص52مجلسی، بی تا، ج«)اي شما باعث حزن و اندوهشان گردداست نگاهه

آموزه هاي دینی ما که حتی نگاه طوالنی مدت به یک فرد معلول را بر نمی تابد چگونه ممکن است توهین، 

تحقیر و یا پایمال شدن حقوق فردي و اجتماعی او را تحمل کند و یا برخوردي به دور از شان و کرامت انسانی 

 ادیده انگارد؟وي را ن

مطالعات نشان داده اندکه انسانها نیز همانند سایر اجزاي طبیعت داراي ساختاري متنوع و متفاوت هستند و با 

وجود همگونی ظاهري، گوناگونی هاي بسیاري بین اعضاي جامعه به چشم می خورد. این تفاوتها ممکن است در 

زان بهرهمندي از استعدادهاي خدادادي همچون هوش و ابعاد ظاهري همچون رنگ پوست، قواي حسی و یا در می
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خلق و توانمندي هاي جسمانی باشد. حتی ممکن است این تفاوت ها به دلیل تأثیر عوامل محیطی همچون 

به نقل از ساعی  1،2001حوادث و بیماري ها باشد که منجر به محدودیت هایی براي فرد می شوند. )لورمن

شور باید به مبناي کرامت توجه نماید تا همه افراد اعم از عادي و استثنایی را به (.نظام تربیتی یک ک1162منش،

همه  .سوي مقصدي که براي آن آفریده شده اند رهنمون سازد و آنان را از هر گونه بدي و پلیدي دور نگاه دارد

زشی آنان را روز به روز باالتر انسانها می بایست از تعلیم و تربیتی برخوردار گردند که پایگاه کرامت هاي ذاتی و ار

ببرد و آنان را هر روز کریم تر و قابل احترام تر از دیروز بگرداند. این امر مورد تاکید مجامع بین المللی نیز می 

 باشد.

، برحق کودکان براي 1161پیمان نامه حقوق کودک مصوب جلسه عمومی سازمان ملل در سال  26ماده 

و رایگان به نحوي که شأن انسانی کودک و حضور منظم و بدون ترک تحصیل وي برخورداري از آموزش اجباري 

این امر در تعلیم و تربیت افراد استثنایی بیشتر مشهود (.1110درمدرسه تضمین شود تأکید می کند)یونسکو،

به هدفی است. تعلیم و تربیت است که می تواند ضمن آشکار سازي جایگاه افراد در جامعه و نظام آفرینش او را 

بزرگ که فرا روي هر انسانی است،آگاه سازد و ضمن آشنایی یک فرد معلول با حقوق فردي و اجتماعی اش، عامل 

رشد و بالندگی شخصیت ایشان گردیده و در باالبردن شان و جایگاه اجتماعی او بکوشد.لذا تکریم این کودکان می 

.تنها کریم داشتن تمام افراد استثنایی و تمام گروههاي آنان بایست از همان آغاز تعلیم و تربیت آنان مد نظر باشد

است که می تواند راهگشاي توان یابی تعلیم و تربیت ویژه باشد. تعلیم و تربیتی که به کرامت وجودي افراد 

استثنایی ضربه و لطمه وارد نکند و اعتماد به نفس آنان را کاهش ندهد. بایستی متوجه بود که اگر کرامت 

ین در یک جامعه مورد توجه قرار نگیرد و کرامت در آنان بشکند این آمادگی در آنان بوجود خواهد آمد که معلول

به سستی ها و پلیدي ها دست بزنند و از اعتالي روحی باز ماننده و به روابط و مناسبات حقارت آور روي آورند و 

 ي انسانی خواهد بود.این آسیب نه تنها متوجه کودک استثنایی بلکه متوجه کل جامعه 

 

 برخورداري انسان از فطرت مشترک و خصوصیات متفاوت 

با کمی دقت و تأمل در خلقت انسان ها در می یابیم که هیچ دو انسانی مانند یکدیگر نیستند و در ابعاد مختلف 

مایز می کند ذهنی و جسمی،عاطفی و رفتاري با هم تفاوت هایی دارند که انسان ها را از یکدیگر متفاوت و مت

ها وناهمسانی  همین تفاوت ورازهاي خلقت است  زالبته این امري است که باید آن را به فال نیک گرفت چون ا

ها با هم  اگر قرار بود انسان ":اند سازد از امام صادق )ع( نقل است که فرموده میسر می را هاست که ادامه زندگی

ال موجب آن است که هر حا موجب جدایی بین انسانها و در عین ه .تفاوت"شوند برابر باشند هر آینه هالک می

                                                   
1-Lorman 
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هاي خاص خویش رشد کند. از زاویه اي دیگر، علی رغم اینکه انسانها با هم متفاوتند، بسیار  فرد بر اساس ویژگی

 افراد ند. به نظر ما وجود شباهتهادر بین انسانها از اهمیت ویژه اي برخوردار است. در یک کالم همهه ابه هم شبی

چه ناشنوا، چه عقب مانده،چه نابینا به خاطر ویژگیهاي مشترکشان که بسیار زیاد نیز است انسان می نامیم.  را

خداوند در قرآن بر این  پس وظیفه انسانی ما حکم می کند در برابر همه آنها رفتاري بشر دوستانه داشته باشیم.

 (.14)نوح:"و حال که شما را به گونه هاي مختلف بیافرید»تفاوت هاي فردي تایید نموده آنجا که می فرماید: 

شهید ثانی که اصرار به تفاوتهاي فردي دارد، می گوید: در امر تعلیم و تربیت باید به تفاوت هاي بین افراد توجه 

داشت زیرا معلم می بیند افرادي که در کالس او حاضر هستند از لحاظ تمایالت و مواهب الهی و استعدادهاي 

قلی و مزاجی و خصوصیات بدنی و روانی با هم متفاوت هستند و از میان بردن این اختالفات امکان ندارد و معلم ع

 (1154باید هماهنگ با تمایالت و استعداد شاگردان گام بردارد )حجتی، 

لی متفاوت مطالعه درباره کودکان استثنایی مطالعه درباره تفاوتهاست. کودک استثنایی به طریقی با کودک معمو

است. مطالعه درباره کودکان استثنایی مطالعه تشابهات نیز هست کودکان استثنایی در همه جنبه ها با کودکان 

معمولی متفاوت نیستند در واقع تعداد زیادي از این کودکان در بیشتر جنبه ها به جاي اینکه متفاوت باشند 

 (1156جوادیان، معمولی و نرمال می باشند. )کافمن و هاالهان، ترجمه 

وجود تفاوت هاي فردي از ویژگی ها و زیبایی هاي خلقت بوده و نهادي مانند آموزش و پرورش که مسوولیت 

تربیت جامعه را برعهده دارد نمی تواند بدون توجه به این خصیصه برنامه هاي خود را طراحی کند.)قدمی، 

به گونه اي طراحی گردد که توانایی پاسخگویی به ( بر این اساس نظام تعلیم و تربیت در کشور بایستی 1167

نیازها و توانمندي هاي هرکودک را با هرویژگی داشته باشد. این نظام تربیتی بایستی بر اساس درک وجود تفاوت 

هاي فردي در افراد پایه ریزي گردیده و قابلیت انعطاف پذیري در ساختار و روش هاي آموزشی را براي 

هاي فردي افراد دارا باشد. کودکان استثنایی نیز این حق را دارند که در کنار سایرین به پاسخگویی به تفاوت 

تحصیل بپردازد هرچند از نظر جسمانی، ذهنی، عاطفی یا رفتاري داراي تفاوت هایی با دیگران باشد. به هیچ وجه 

ین راهکارهاي ارائه شده براي نباید به خاطر این تفاوتها هیچ کودکی از تحصیل و آموزش محروم گردد بلکه آخر

 و نزدیکترین مدرسه به محل زندگی فرد است. "محیط با کمترین محدودیت "آموزش این کودکان انتخاب

 

 آزادي و مختار بودن انسان 

با توجه به توانمندي هایی که خداوند در وجود انسان ها به ودیعه نهاده، وي قادر است که سرنوشت خویش را با 

ال اختیاري خویش به هر صورتی که می خواهد رقم زند. او می تواند آگاهانه راه حق را برگزیند یا اراده و اعم

طریق باطل را بپیماید.در آیات قرآن موارد متعددي را می توان یافت که به بحث آزادي و اختیار انسان پرداخته 
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ول تغییر سرنوشت قرار داده است مانند است و انسان را در تعین سرنوشت خود مؤثر دانسته است و انسان را مسئ

خدا با آن همه مهربانی به خلق حال هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد تا زمانی که آن "این آیه که می فرماید: 

 (.11قوم حالشان را تغییر دهند)رعد:

تعلیم و تربیت باید به گونه اي برنامه ریزي شود که ارزش انتخاب و اعمال قدرت براي فرد فراهم گردد و نیروي 

عزم و اراده اش افزایش یابد وسبب شود وي مبناي زندگی و رفتارش را بر اساس آگاهی و اختیار و انتخاب درست 

 و آرمانهاي بشود منشانه آزاد واقعا تربیت که هنگامی تنها "گوید: می دیویی(. 1165قرار دهد )فرهادیان، 

 منش آزاد اجتماع یک کند کمک بشر بهبود به تواند بشمارد، می گرامی را فرد به واحترام فرصت همکاري، تساوي

 عامه راي بر که حکومتی دهد. می نشان بیشتري عالقه وتامل، نظم روي از تربیت به نسبت دیگر اجتماع هاي از

 تربیت کنند، می اطاعت خود حکومت و از دهند می راي که کسانی اینکه مگر یابد توفیق تواند نمی باشد استوار

(آزادي سبب پرورش روحیه استقالل طلبانه و کنجکاوي در فرد گردیده و 414، ص1161 کاردان،)" باشند شده

ت بدست آمده به مرور زمان، تالش فرد را براي تسلط بر محیط پیرامون و افزایش تجربیات تقویت می کند.تجربیا

برخورد با موقعیت هاي جدید و انجام عکس العمل مناسب در برخورد با پدیده ها و اتفاقات را در وجود او متبلور 

 می نماید.

1رالز
 انسانی جامعه آحاد از فردي هر اول: اصل: کند می اشاره اصل دو به آزادي درباره ( 1152) معاصر تئوریسن 

 واقتصادي اجتماعی نابرابریهاي: دوم اصل باشد. داشته اساسی آزادیهاي جامع نظام کل به نسبت مساوي حق باید

 با وموافق باشد داشته جامعه قشرهاي ترین محروم نفع به را مزیت الف(بیشترین: که شوند تنظیم اي گونه باید

 در ملت آحاد همه براي دسترسی و قابل باز هاي وموقعیت مناصب به پیوستن باشد ب( منابع بودن عادالنه اصل

( طبق این گفته افراد استثنایی بایستی بیش از سایرین از 1165مساوي فراهم باشد.) نقل از ظفري پور، شرایط

 آزادي و اختیار بهره مند باشند.

در آموزش و پرورش کودکان استثنایی باید برنامه ریزي ها و سیاستگذاري ها به سمت و سویی سوق داده شود 

، مبناي زندگی دانش آموزان معلول بر اساس اختیار و آگاهی باشد. آموزش رسمی و غیر رسمی معلوالن چه که

در خانواده، مدرسه و ... باید به صورتی باشد که از ابتداي زندگی قدرت تصمیم گیري و انتخاب در آنان تقویت 

خود دارند و افعال و اعمال  شود کودکان معلول به خاطر نقص جسمی و حسی محدودیت هایی در زندگی

شخصی آنان معموال توسط والدین، اطرافیان و دوستان آنها انجام می گیرد و این عمل قدرت انتخاب و تصمیم 

گیري را از آنان می گیرد. همچنین این افراد حق انتخاب کمتري نسبت به سایر افراد جامعه در بهره گیري از 

الی است که این افراد بیش از دیگران به این خدمات نیازمندند. این امر خدمات عمومی جامعه دارندو این در ح

                                                   
1 -Roalse 
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 توجه بیشتر مسوولین امر را در احقاق حق این افراد اقتضا می کند.

 

 مبانی ارزش شناختی

ترین ارزش اجتماعی، احسان، فضل و شناسی تربیت کودکان استثنایی عبارتنداز: عدالت اساسمبانی ارزش

 الت.مهربانی متمم عد

ارزش ها مفاهیم اعتباري هستند که انسان ها به نوعی در مقام عمل به آنها ملتزم و پایبند می باشند و به مفاد 

آنها یا بر اساس آنها، اقدام و رفتار می کنند. این اعتبارات تنها در ارتباط با مفاهیم حقیقی و با تکیه بر آنها قابل 

رت از خود وجود مستقلی ندارند.آنها تصوراتی هستند که ما به آنها بها اعتنا و طرح می باشند و در غیر این صو

 می دهیم و همین تصورات اعمال و رفتار ما را هدایت می کنند.

موضوع ارزش ها در تعلیم و تربیت افراد استثنایی نیزبه علت شرایط خاص آنان در جامعه و در نظام آموزشی، می 

در بررسی مبانی ارزش شناختی مواردي تربیت مطلوب آنان راهگشا باشد. تواند در جهت دستیابی به تعلیم و 

مانند: اعتباري بودن ارزش ها با توجه به فطرت، عقل و دین ، امکان تعالی انسان ها با توجه به نظام ارزشی 

ل می تواند انتخابی، دستیابی به عدالت، درک آزادي انسان با توجه به نظام ارزشی انتخابی و مواردي از این قبی

مورد بررسی قرار گیرد که با عنایت به اینکه پرداختن به تمامی مبانی ارزش شناختی از حوصله ي این مبحث 

 خارج است، بسته به موضوع تحقیق به ذکر دو مورد از آنها اکتفا می گردد.

 

 عدالت اساسی ترین ارزش اجتماعی است 

همه ي ارزش هاي اخالق به ما ارائه می کند و به نحوي عدالت ارزشی است که بینشی خاص درباره ي ماهیت 

وسیله اي است براي تحقق سایر ارزش هاي اخالقی. در وسیع ترین معنی عدالت وجود یک موقعیت متعادل بین 

 (61درست هاي فردي و درست هاي گروه بزرگتري است که جامعه را تشکیل می دهد. )گریز،ترجمه گروهی،

دالت اساسی ترین ارزش اجتماعی محسوب می شود هر چند عدالت چون امري ارزشی در آموزه هاي اسالمی ع

داراي جنبه اعتباري است اما، این ارزشگذاري امري ثابت و پایدار است. زیرا تناسب اعمال عادالنه با استواري و 

حق افراد مختلف می معیار عدالت رعایت حق و حقوق افراد است، اما "سعادت انسان و جامعه، همواره ثابت است. 

تواند یکسان و برابر یا متفاوت و نابرابر باشد در موارد که حق افراد یکسان باشد، در این صورت عدالت به معناي 

برقراري برابري میان افراد است. البته برابري فقط به معناي میزان برخورداري مشابه افراد نمی باشد، بلکه در 

عدالتی میان افراد،تحقق عدالت و برابري فرصت هاي اجتماعی مستلزم صورت نابرابري شرایط و وجود بی 

دسترسی به مزایا و بهره مندي هاي مختلف می باشد. لذا اگر حق و تکلیف افراد نابرابر و متفاوت باشد،در این 
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قابل جمع صورت عدالت با نابرابري همراه است، اما این گونه نابرابري هرگز به معناي ظلم نیست بلکه با عدالت 

 (.1166) سند ملی آموزش و پرورش، بخش فلسفه تربیت، "است

در دین اسالم نیز استقرار نظام قسط و عدل یکی از اهداف اساسی بر پایی نظام اسالمی تلقی می گردد به نحوي 

کر می کند که خداوند در قرآن هدف از ارسال پیامبران را بر پایی جامعه اي برپایه ي عدالت و به دور از تبعیض ذ

خداوند پیامبران خود را با آیات و بینات برانگیخت و کتاب و میزان با آنان نازل فرمود تا » آنجا که می فرماید:

(.این آیه به تنهایی براي نشان دادن ضرورت ایجاد شاکله 27)حدید:« جامعه انسانی بر قسط و عدل پا برجا گردد

کلیه افراد فارغ از رنگ،نژاد، مسلمان و غیر مسلمان، سالم و غیر جامعه اسالمی بر اساس عدالت و رعایت حقوق 

 سالم و... کفایت می نماید.

در منظر امام علی )ع( عدالت در رأس همه امور قرار دارد که بستر تربیت مردمان را فراهم می نماید. بدون عدالت 

راي عدالت و تدارک آن تربیت حقیقی مسیر مردمان به سوي کماالت انسانی تحقق نمی یابد و فارغ از اهتمام ب

 (.1151حاصل نمی شود) دلشاد تهران، 

با عنایت به پوشش متنوع اقلیمی در کشور ایران و پوشش کم تحصیلی دانش آموزان استثنایی به ویژه در مناطق 

نی متخصص، محروم نظام آموزش و پرورش بایستی با انعطاف در برنامه ها، رفع موانع قانونی، تربیت نیروي انسا

بهسازي فضاهاي آموزشی و تاکید بر آموزش والدین، زمینه ي توسعه ي هرچه بیشتر پوشش تحصیلی افراد 

 (1167معلول و برقراري عدالت آموزشی را در سراسر کشورفراهم آورد.)قدمی،

تر بر عدالت در تعلیم و تربیت باعث می شود که امکانات و خدمات آموزشی در یک نظام آموزشی عدالت گس

اساس نیازها و رغبتهاي افراد توزیع شود ، در این نظام آموزشی کسی به خاطر داشتن معلولیت از تعلیم و تربیت 

کنار گذاشته نمی شود.این افراد مانند دیگر افراد جامعه از حق تعلیم و تربیت مناسب برخوردار خواهند شد و 

ر مقابل همه ي افراد جامعه از جمله کودکان استثنایی برقراري این عدالت آموزشی وظیفه اي است که جامعه د

دارد.هرکس به تناسب میزان هوش و تالش خود قادر به پیشرفت است. بنابراین متولیان نظام تعلیم و تربیت 

وظیفه دارند از طریق ایجاد امکانات الزم ،ضمن تالش براي کاهش نقاط ضعف این کودکان، زمینه ي پیشرفت در 

 ن را براي هرکودک باهرگونه توانمندي، فراهم آورند. ابعاد گوناگو

 

 احسان و فضل و مهربانی متمم عدالت هستند

انسان موجودي است با نیازهاي متعدد که نمی توان او را از نیازهایش جدا ساخت. برخی از این نیازها مربوط به 

سان در عموم انسان ها وجود دارد. جسم و تن است و برخی مرتبط با روح و روان. نیاز به مهر و محبت و اح

اهمیت و جایگاه این نیاز به حدي است که برخی از صاحبنظران تربیتی آن را با اهمیت ترین نیاز بعد از نیازهاي 
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فیزیولوژیک می دانند. هرچند رفتار به عدالت خواسته همه است اما، همگان رفتار متکی بر فضل را بیشتر می 

 پسندند.

تنی بر عدم موازنه است، عدم موازنه اي فراتر از عدل، هرگاه رابطه موازنه برقرار باشد آن را عدل فضل رابطه اي مب

گوییم و هرگاه از این موازنه فاصله بگیرد در صورتی که فراتر از آن رویم به فضل روي آورده ایم پس عدل دو 

( اگر عدالت را در معناي بسیار 1167قري، مقابل دارد ظلم و فضل و از این دو ظلم تنها می تواند مذموم باشد)با

عام آن، یعنی قرار دادن هر چیزي در جاي خود بدانیم، در این صورت شامل رأفت و احسان نیز خواهد بود. اما 

عدالت در معناي خاص بر حسابگري، دقت، اعطا و حرمان مناسب حق هر کس و هرچیز استوار است در حالی که 

از این نوع مواجهه دقیق و عادالنه و اعطا و بخشش باالتر از حق و افزون بر حساب و رأفت و احسان فراتر رفتن 

 (.1166کتاب است)سند ملی آموزش و پرورش بخش فلسفه تربیت، 

با ابراز عالقه به کودک و سرشار نمودن روح وي از مهر و محبت، می توان کودک نیازمند محبت و احسان است. 

ن و همینطور رفتار متعادل وي را در آینده تضمین نمود. بایستی از راه تشویق موجبات سالمت و بهداشت روا

کارهاي خوب و نکات مثبت کودک در نهادینه ساختن آن در وجود وي کمک نمود و از سمتی دیگر با عدم 

سخت گیري بی مورد در مورد رفتارهاي نادرست وي، کودک را در سایه ي امنیت خاطر به اصالح نقاط ضعفش 

 اهنمایی کرد.ر

در برخورد با کودکان استثنایی باید به ویژگی هاي خاص آنان توجه نمود و تربیت آنان را توام با مهر و محبت، و  

با حلم و صبر بر نامالیمات، دنبال نمود. این کودکان به دلیل نقائص گوناگونی که با آن مواجه اند، اغلب رفتارهاي 

ه پرخاشگرانه از خود نشان می دهند که در برخی گروهها مانند کودکان عقب غیر اجتماعی و خارج از عرف، و گا

مانده ذهنی ناشی از عدم توانایی ذهنی در درک موقعیت است. به همین دلیل باید این گونه رفتارهاي آنان را با 

اي مثبت و نیک دیده ي اغماض نگریست و از تحقیر، توهین و یا تنبیه آنان خودداري نمود. در مقابل باید کاره

آنان هر چند به ظاهر کوچک باشد، با دیده ي فضل نگریسته و بیش از آنچه شایسته ي آنان است مورد تکریم و 

تشویق قرارگیرند. بنابراین در امر تربیت این کودکان از همان سنین خردسالی، فضل، احسان و مهربانی و حلم و 

 ست که بدون آن دستیابی به نتایج مطلوب تربیتی مقدور نیست.بردباري والدین و مربیان امري الزم و ضروري ا

 

 گیرينتیجه .1

تواند در امرآموزش و توانبخشی این کودکان آموزان استثنایی در صورتی مینظام تعلیم و تربیت کودکان و دانش

وجود یک فلسفه  به نتایج مطلوبی دست یابد که متکی بر فلسفه اي منسجم و مطابق با نیازهاي فراگیران باشد.

ي ي راه به محض شناسایی کودکان معلول، جهت توانمند سازي این کودکان و ارائهتربیتی و تبیین یک نقشه
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شناسی و ها، اهمیتی ویژه دارد. بدین منظوردر این تحقیق مبانی فلسفی )انسانخدماتی جامع براي کاهش آسیب

 بررسی قرار گرفت شناسی( تعلیم و تربیت کودکان استثنایی موردارزش

 توان بیان نمود:با توجه به مبانی فلسفی مرتبط با تعلیم و تربیت کودکان استثنایی می

انسان داراي کرامت و ارزش ذاتی است. کرامتی که فرد از بدو تولد صاحب آن می گردد و در این زمینه هیچ 

ودک احترام گذارد و از این طریق زمینه را باید همواره به شخصیت ک فردي تفاوت و تفوقی برفرد دیگر ندارد.لذا

ها کند که دولتبراي تکریم او و همچنین زمینه احترام به دیگران را در وي فراهم آورد. کرامت انسانی حکم می

ي افراد نوع بشر بدون توجه به رنگ و نژاد و احیانا نقایص جسمانی آنان اقدام نموده و در امر تعلیم و تربیت همه

یتی را طراحی نمایند که بر پایه احترام به کرامت و بزرگواري شکل گرفته و پایگاه مناسبی براي باالتر نظام ترب

بردن این ارزش واالي انسانی گردد. این موضوع در مورد کودکان استثنایی که در برخی موارد با نگرشی 

گیري است، در حال شکل شوند،از همان سنین خردسالی که شخصیت و هویت کودکتحقیرآمیز نگریسته می

 بایست اهمیتی ویژه داشته باشد.می

ها در ظاهر و و جود نقص در فردي ها در بدو خلقت تفاوتی از نظر نوع با یکدیگر نداشته و تفاوتانساناز طرفی 

توان فضیلت و برتري بر دیگري قائل بود. لذا سبب خارج شدن از قاعده نبوده وبراي هیچ فرد یا گروهی نمی

هاي دینی ما بوده و مقررات مند گردند. این امر مورد تاکید آموزهکند. همگی از حقوق یکسانی بهرهیجاب میا

گذارد. لذا شایسته است کودکان استثنایی نیز همانند سایرین از حقوق هاي بین المللی نیز بر آن صحه میسازمان

ایجاد نظام تربیتی در سطوح گوناگون و البته با توجه مند گردند. فردي و اجتماعی مناسب و همانند سایرین بهره

ها در افراد انسان تابع حکمت الهی و نظام علت و تفاوتها و نوع معلولیت آنان، از جمله این حقوق است. به ویژگی

هاي متفاوت با تکالیف متنوعی مواجه معلولی حاکم بر جهان بوده و سبب می شود تا انسان ها برحسب وسع

ها و انتظارات از این افراد متناسب با توانمندي هریک از آنان، از ایشان مطالبه بایست درخواستلذا می باشند.

 خواهی از آنان پرهیز گردد.گردد و ازکم یا زیاده

هاست و بر اساس آن افراد حق انتخاب و تصمیم گیري داشته و آزادي و اختیار نیز همانند کرامت همزاد انسان

خواهد رقم زنند. آزادي سبب وشت خویش را با اراده و اعمال اختیاري خویش به هر صورتی که میسرن تواندمی

طلبانه و کنجکاوي در فرد گردیده و تالش فرد را براي تسلط بر محیط پیرامون و افزایش پرورش روحیه استقالل

ضمن انتخاب، بر اساس اختیار، کند. کودک باید فرصت یابد که راه صحیح راتشخیص دهد. او تجربیات تقویت می

گیري در کند. هر چند قدرت انتخاب و تصمیمعمالً با واقعیات و پیامدهاي انتخابش روبرو شده و آنرا درک می

ي حق آزادي آنان نبوده و هاي کودکان استثنایی همانند همساالن عادي آنها نیست اما این نفی کنندهبرخی گروه

گیري و انتخاب ي نظام تربیتی، قدرت تصمیمینه براي داشتن حق انتخاب، به وسیلهمی بایست عالوه بر ایجاد زم
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 صحیح در آنان تقویت گردد.

شود بحث عدالت است. موضوعی که مورد از مهمترین مباحثی که در مبانی ارزش شناختی بدان پرداخته می

صرحاضر نیز بر برپایی جوامع با توجه با تاکید تعالیم دینی به ویژه دین اسالم بوده ومکاتب فکري بسیاري در ع

ي افراد جامعه از آزادي هاي اساسی و پذیرد مگر آنکه همهاین مبنا تاکید دارند.عدالت در جامعه اي تحقق نمی

مندي از امکانات اجتماعی بهرمند باشند. این ارزش به خوبی بر حقوق فردي و اجتماعی فرصت برابر در بهره

 کند. ازجمله حق بهره مندي از نظام تعلیم و تربیت.یژه همانند سایرین تاکید میکودکان داراي نیاز و

ي انسان بنده»پسندند. هرچند رفتار به عدالت خواسته همه است اما، همگان رفتار متکی بر فضل را بیشتر می

کودک و سرشار با ابراز عالقه به  در دوران کودکی در نیاز به مهر و محبت در اوج خویش است.« محبت است

طور رفتار متعادل وي را در توان موجبات سالمت و بهداشت روان و همیننمودن روح وي از مهر و محبت، می

آینده تضمین نمود. کودکان استثنایی با توجه به نقائصی که در بعد جسم و روان دارند و آالمی که بدین سبب به 

ر دارند و این امر باید در دوران کودکی که او تازه متوجه نقص گردد نیاز بیشتري به محبت و ایثاآنها تحمیل می

 نظر والدین و مربیان باشد.گیرد، مدهایی در وي شکل میگردد و به سبب آن واکنشدر وجود خویش می

 

Reflections on Philosophy of education of exceptional Children (principles) 
 

This study examines the educational philosophy of exceptional children in the fundamentals, 

principles and purposes of education. 

This study is theoretical methods and methodology used in this study is, analysis of documents. 

The data collection was done through library studies. Research findings indicate that for 

exceptional Children, education have Special importance in their lives. 

Therefore, education foundations of exceptional children including: human munificence, to 

human’s common nature and different characteristics, free and autonomous human, justice the most 

basic social value, justice complementarity of beneficence, education purposes including: achieving 

salvation, self-knowledge, reverence and training spirit of respect, harm reduction development 

through early intervention and talents, education principles including the principle of character 

education relying on self-esteem , principle of creativity education, Principal of activity and 

principle of sacrifice. 

Keyword: Philosophy of education, Exceptional Children, Foundations 
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 بررسی تاثیرات فمینیسم مدرن وپسامدرن برتعلیم وتربیت :با تاکید برعدالت اجتماعی

 

 2،اکرم سجودي1دکترعباس شکاري

 

 چکیده

 قوـهحقـبطوـمباحثمربنیهمچن. وجودآمده به ازعصرروشنگري پس که استی غرب مدرن هاي دهیازپد سمینیفم

. تیترب و میدرحوزةتعل پردازي هینظر زنان، آموزش دبرحقیتأک. یددگرنجهادرمثبتيهاوردستاد موجب ناـنز

 مقاله نیا هدف.کند رافراهم یتیجنس برعدالت یمبتن يا جامعه يبرا يا نهیزم کوشد یم پسامدرن، سمینیفم

 یفیتوص ازروش هدف نیا به یابیدست يبرا. باشد یم تیوترب میبرتعل وپسامدرن مدرن سمینیفم راتیتاث یبررس

 یتفاوت وچه ستیچ وپسامدرن مدرن سمینیفم -1: عبارتنداز قیتحق سواالت مقاله نیدرا.شد گرفته بهره یلیتحل

 دارد؟ ییها یژگیو چه وپسامدرن مدرن سمینیفم دگاهیازد یدرس وبرنامه یتیترب اصول و هدف-2گردارند؟یکدیبا

. هادانست یآگاه نیا بردن رسوالیبرابزارز توان یرام پسامدرن يها ستینیهاوفم ستینیرفمیسا انیم تفاوت

 .بکشد چالش رابه نظم نیا نینماد ازنظم خارج بتواند ددارندکهیتاک زنانه يجادابزاریبرا پسامدرن يها ستینیفم

 فمینیسم مدرن؛پسافمینیسم،حقوق زنان؛سکوالرلیسم؛عدالت جنسیتی :واژگان کلیدی

 

 مقدمه

 زنان بحث در غربی، مدرن فکري هاي مکتب بازتاب اومانیسم، انگارة از برآمده فکري نظام مثابۀ به فمینیسم،"

وضمن توجه به آثارمثبت طرح بحث  ،که نبایدنهضت دفاع ازحقوق وکرامت زنان رابافمینیسم یکسان پنداشتاست

 "حقوق زنان بایدبه پیامدهاي ویرانگراندیشه هاي فمینیستی توجه نمود

فمینیسم مدرن هرچندهدف رهایی زنان رامطرح می کند،امابه علت نادیده گرفتن مقوله ي ". (1111)حکمت

ه نقدمبانی معرفت شناختی کلیت انسانی عمال قادربه وصول به آن نبوده است.فمینیسم پسامدرن نیزهرچندب

فمینیسم مدرن می پردازد،امابادفاع ازتکثرهستی شناختی نه تنهانمی تواندبرمحدودیت هاي معرفت شناختی 

 یقانع "فمینیسم مدرن غلبه کند،بلکه کلیت انسانی رابه گونه اي التیام ناپذیرمتکثرمی سازد

اکیدبرشالوده شکنی وگفتگوي دیالکتیک درزمینه برنامه ي درسی درفمینیسم پسامدرن ت". (1166)رادوهمکاران

ي برنامه ي درسی دارد،دیدگاه اصالحی فمینیسم پسامدرن برنامه درسی بایدباتوجه به شرایط واقلیت هاي قومی 

                                                   
1 دانشگاه کاشان،گروه علوم تربیتی،کاشان،ایران.-   shekarey@kashanu.ac.ir   
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 .(1161)پور یرمیب "،دینی وزبانی باشد

 عالوه: گفت توانی ،میکل نگاه کیدر: متعددوجوددارد اتیسم،نظرینیفم جنبش ريیگ شکل دربارةسرآغازوعوامل

 ی،اجتماعیاسیس مهم حوادث سلسله کیداد، رخ مدرن درغرب اي،که شهیاند ومباحث فکري برتحوالت

 وشرکت رفرانسهیکب انقالب روزيینمونه،پ عنوان به. است داشته کننده نییتع نقش آن زدرگسترشین واقتصادي

 یینوزدهم،درکشورها قرن اولۀمیدرن که نیا لیدل به. است سمینیفم جنبش ريیگ شکل درآن،ازعوامل زنان فعال

 ومردان زنان حقوق ازبرابري سازدردفاع سرنوشت یهاومقاالت هیها،اعالم هیانیکا،بیوامر فرانسه،انگلستان همچون

 یمم نوزده قرن اول مهیرااواخرن زنان آغازجنبش ید،برخیبرگزارگرد جهت نیدرا ییهاییصادرشدوگردهما

 یبادگرگون ومتناسب یراط متفاوت ییها ر،دورهیاخ سال ستیدردو ژهیو به خود رتحولیدرس سمینیفم".دانند

بدن وهمچنین " (.1167رزاده،یمش)"است کرده رااتخاذ متفاوت ییکردهایروی وسیاسی،،فرهنگیخیتار طیشرا

 (.1110،1111)باتلر،"موضوعات دیگردررابطه باجنسیت زن دربرگیرنده ي نقطه ي کانون عالقه ي فمینیسم است

 استی،س یشناس معرفت يدارا(کالیوراد ستیالیبرال،سوسیل)مدرن سمینیفم گانه سه يها شیازگرا کیهر"

 سپس یاجتماع جنبش نیا(.1161دمن،ی؛فر1156وواالس، ؛آبوت1167،یسلیب)"فردخودبودند منحصربه واهداف

 ي سوژه وافول ،مرگيفرانسو ییپساساختارگرا ازمکتب يریرپذیوباتاث پسامدرن یشناس معرفت یرمبانیتاث تحت

 انیرجریتاث تحت زنان ازحقوق خوددرمورددفاع یاصل يها هیما درون باحفظ جنبش نیا" .کرد رااعالم يروشنگر

 سمینیفم بیترت نیا به" (.2000،یزالوسک)"داد رجهتییتغ یاسیس وروش یمعرفت نشیب ثیازح سمیپسامدرن

 يها گاهیمستقر،پا یاجتماع يددرساختارهایوترد یمعرفت يها شالوده وشکستن ذات بانقداصالت پسامدرن

 دان،)"دیکش چالش به گرارا ناهمجنس دوروابطیمذکر،نژادسف جنس يبرتر ازجمله یغرب مدرن متبلورجامعه

 نیدرا روهموارهیگ یم سرچشمه يالدیم هشتاد دهه لیهادراوا خودازرسانه يخود رابهامدرن پس عبارت (.1167

 دکنندهیوناام یمیقد جنبش کیدئولوژیا يرهایوزنج ازبندغل بخش مسرت ییرها شاخص عنوان به نهیزم

 يها دهیا هاکه هاونگرش دهیباافکار،ا ،مرتبط مفهوم عنوان به پسامدرن سمینیفم .است شده استفاده یستینیفم

 به(پسا) وندپست.است شده فیکندتعریاردمی گرفته دهیراناد آن متعاقب يها ودهه1170 ي دهه یستینیفم

 کنندکه یم استدالل ياریوجودبس نیباا.رشیپذ عدم نشانه عنوان به نه است شده فیتعر بیباترت ینیپس يمعنا

 ی،مدع امدرنپس.است کرده حاصل وآنچه یستینیفم مبارزات خیتار که است یانتیبرخ مشتمل قایدقمدرن  اپس

 یندگینما متفاوت نژادهاوطبقات انیرادرم زنان ي بتواندهمه که سمینیفم ي کرددربارهیرو کیصرفا که است

 منفی پاسخ مردان و زنان جدایی بر مبنی محور زن هاي نیستیفم خواسته به و کنند می محکوم.کندوجودندارد

 مدرنپسا نرم پنجه و دست نیز طبقاتی و نژادي ستم با بلکه جنسیتی ستم تنها نه ها آن که دهندچرا می

 یشناخت معرفت يها افتیکوشدبادر یم زنان ازحقوق دفاع يبرا یستینیفم يدستاوردها ،باحفظ خاص ییدرمعنا
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 برعدالت یمبتن يا جامعه وندبشروساختنیوپ یانسان تیکل ساختن يبرا الزم یشناخت يها نهیخودزم خاص

دراین مقاله به بررسی تفاوتهاي فمینیسم مدرن وفمینیسم پسامدرن وهمچنین تاثیراین .کند رافراهم یتیجنس

سوال اساسی که .دونظریه برتعلیم وتربیت وبرنامه ي درسی باتاکیدبرعدالت اجتماعی موردبررسی قرارگرفته است.

 واصول هدف-2گردارند؟یکدیبا یتفاوت وچه ستیچ وپسامدرن مدرن سمینیفم -1مطرح می شوداین است که

 د؟دار ییها یژگیو چه وپسامدرن مدرن سمینیفم دگاهیازد یدرس وبرنامه یتیترب

 

 ينظر یمبان

 گردارند؟یکدیبا یتفاوت وچه ستیچ وپسامدرن مدرن سمینیفم

 زنان حقوق تساوي از جانبداري زنان، آزادي نهضت لیقب از معناهاي معادل لغت، هاي کتاب در سمینیفم ي واژه

 زن نکهیا به باور زنان، حقوق از طرفداري نهضت زنان، از طرفداري مرد، و زن برابري به دهیباوري،عق زن مردان، و

. است شده انیب هدف نیا به دنیرس براي تالش و باشند برخوردار برابر هاي فرصت و حقوق از دیبا مرد و

 زنان».شوند دارندمنع برعهده مردان که يدازامورینبا تشانیجنس به باتوجه زنان داردکه نیدبرایتاک سمینیفم

 ییها عرصه ودرهمان باشند داشته مردان مانند یعالئق دارند اجازه که هستند یحاکم،تنهازنان يها خانواده

 مردان درفرودست یئ عرصه چیدره که اند زنان نیهم است؛وتنها گشوده مردان يرو به کنندکه شرفتیپ

 خودرانشان یستگیشده،شا آزموده درحکومت استعدادشان که ینسبت همان جاوبه نیدرهم قایدق قرارندارندوزنان

 رکردندکهیتفس یی گونه رابه ییسایکل وسنت لیانج رودرمتن چون هم یکسان»(.66:1151ل،یم)«اند داده

 نه عمل مقام در سمینیفم.(71:1157رودر،) «دباش همراه بودن اهیوس بودن زن ي دوگانه ضیازتبع ییرها بااهداف

 ابزار حد در را آنان و کرده رانابود زنان یانسان تیشخص و کرامت بلکه است، نکرده ایاح را زن یانسان کرامت تنها

 هدف با که ،یستینیفم هاي آموزش نیهمچن.است داده تنزل ران هوس مردان یطلب لذت و ییسودجو

 به زنان اقتصادي دیشد یوابستگ و یواماندگ ،یچارگ یب به درعمل شود، یم داده زنان استقالل و توانمندسازي

 هینظر و شعارها نیا پردة پشت در که است شده آشکار امروزه اساساً". است شده منجر خانه از رونیب در مردان

 تجاري کاالهاي رابه زنان زن، استقالل و آزادي از دفاع نام به که دارند حضور تجاري تهاي شرک و ها ها،کارتل

 از دفاع شعار با نیهمچن. اند داده قرار پرست شهوت مردان ۀچیباز و کشانده ها کاباره به را آنان و نموده لیتبد

 بهره معرض در و کشانده ها کارخانه به توقع کم و عیمط کارگران عنوان به را آنان زنان، یمال حقوق و استقالل

 یتیترب یۀنظر در"(. 1154دورانت،)"اند داده قرار داران هیسرما واقتصادي یجنس نامشروع هاي برداري

 زنان دنیبندکش به براي ابزاري واقع در و مردساالرانه نظام از یناش ره،یغ و همسري مادري، سم،ازدواج،ینیفم

 زنان ییرها هرچندهدف مدرن سمینیفم(. 1154گاردنر،)"شود یم دیتأک تیوضع نیا رییتغ بر و شده قلمداد



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

45 

 نبوده آن به وصول قادربه عمال یاجتماع وعدالت یانسان تیکل ي مقوله کرفتن دهیناد علت کند،امابه یم رامطرح

 :سدینو یم ممنون نه...د؟یخواه یم سمینیفم کتاب در یالگیش.است

 زيیر برنامه که دیده اجازه. « است دهیکش اضمحالل به را خانواده و ازدواج انیبن سمینیفم »!است یکاف گرید

 مدرن سمینیفم هینظر بدنبال.( 244:1166،یالگیش)«میینما آغاز را سمینیفم هیعل قدرتمند یحرکت و میکن

 سمینیفم.ادکردی سمینیفم هینظر مخالف ي نقطه عنوان به ازآن دبتوانیشا که بوجودآمد پسامدرن ي هینظر

 نه یشناخت یازتکثرهست پردازد،امابادفاع یم مدرن سمینیفم یشناخت معرفت ینقدمبان زهرچندبهین پسامدرن

 امیالت يا گونه رابه یانسان تیکل کند،بلکه غلبه مدرن سمینیفم یشناخت معرفت يها تیتواندبرمحدود ینم تنها

 داده هیارا پسامدرن سمینیفم يها شهیازاند متعارض تیدوروا مختلف سندگانینو".سازد یرمتکثرمیناپذ

 نیگر)"پسامدرن سمینیفم یدانشگاه اتیونظر عامه درفرهنگ پسامدرن سمینیفم:اند

 که است يزیچ پسامدرن سمینیازفم تیروا نیاول(. 2007؛گالسبرگ،2007،یزلی؛و2001؛کد؛1116هان،یولب

 کی را سمینیپسامدرن،فم سمینیفم از تیروا نیا".کنند یم یم انتقاد ازآن(2001)وپوزنر(1111)يفالود سوزان

 "است افتهی تحقق نیازا شیازپ اند بوده آن خواهان زنان راکه چه آن رایز داند یم وازمدافتاده کهنه برچسب

 انیدرم جیرا ازمشکالت ياریبس رامنبع زنان يآزاد معنا،جنبش نیدرا پسامدرن سمینیفم(. 1115چل،یوم یاکل)

 يا وپروژه گانهی ي سوژه کی به زن ساختن مبدل به است یداندواعتراض یم1160 ي دهه انیدرپا زنان

 دنبال وبه کنند یم فیتعر يروزیپ عنوان به کنندکه رادنبال يزیچ کندتاتنها یم وادار را زنان که کتاتورمآبانهید

 که شود یم هیارا یجنبش عنوان به يا رسانه اتیدرادب پسامدرن سمینیفم. است سمینیفم انیجر به دادن انیپا

 ؛فرهنگينظرفالود به.است سمینیفم انیجر به دادن انیپا دنبال کندوبه یم فیتعر آن یسنت يدرمعنا را یزنانگ

 تردرواپس یسنت یزنانگ به بازگشت به ودعوت امروز زنان مفروض درمانگر يبرا سمینیفم مقصردانستن با عامه

 سمینیفم که کارببندند رابه يزیکنندمجبورندچ یم احساس زنان.است داشته میمستق يریتاث سمینیفم زدن

 یفرهنگ درمطالعات پسامدرن سمینیوامافم. باخانواده شغل کردن هماهنگ یعنی است آورده ارمغان به شانیبرا

 به کند،بلکه یخودراانکارم یاساس ازهاوحقوقین يبرا زنان مبارزات که یزن واپس واکنش عنوان به نه ،یدانشگاه

 لیتحل يها تیمحدود اصالح يمعنا به پسامدرن سمینی،فم یبرخ يبرا».رود یکارم تربه مثبت يها وهیش

 موثربودن يدبرایبا که است یستینیفم يها شهیازاند ییها جنبه کردن وشاخص زنان یاززندگ یستینیفم

 پسامدرن ستینیفم يها دگاهید گسترش يها نهیاززم یکی(.16:2000س،یآل)«شوند دگرگون درعصرپسامدرن

 مورد يها وهیش با دانستنداما یم زنان يوبرابر ییخودراطرفداررها بودکه یکسان باانتقادات سمینیفم روبروشدن

 رزنانیسا به نسبت ها ستینیفم که نیافرادازا نیازا ياریبس.کردند یم یتلق هارانامناسب ستینیفم ي استفاده

 خانه زنان ستندکهین کنندومتوجه یم ریدارخودراتحق خانه خواهران ها ستینیفم».کردند یانتقادم هستند خشن
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 هابه ستینیفم.برند یم لذت يدوز غذاتاسوزن ازپختن خانه يوکارها خود یزندگ ي ازنحوه ازموارد ياریداردربس

 که شد مواجه یکسان ازجانب یباانتقادات سمینیفم جیتدر به بیترت نیا به.بودند شده متهم مردان هیعل ضیتبع

 سمینیفم اتیازنظر یبرخ پسامدرن ستینیفم(. 141-142: 1167رزاد،یش)«داشتند یهمدل احساس باآن

 پسامدرن سمینیفم.باشد یم مدرن ستینیفم مخالف شدت هابه ازجنبه یدربرخ یکندول یدمییراتا

 برعدالت یمبتن يا بتواندجامعه که است نیا وبدنبال است مخالف برمردان برترزنان هابرحقوق ستینیدفمیباتاک

 درموردزنان درجامعه يگرهستندواگرنابرابریکدی ومردمکمل زن جامعه کیدر باورندکه نیرابرایدهدز لیتشک

 وبه است نکرده تیرارعا زنان حقوق جامعه که است ازان یناش بلکه ستین زنان تیازجنس یشودناش یم مشاهده

 .است نداشته یکاف توجه زنان يازهاین

 دارد؟ ییها یژگیو چه وپسامدرن مدرن سمینیفم دگاهیازد یدرس وبرنامه یتیترب واصول هدف

 ازاهداف تربیتی درنظریه فمینیسم میتوان به مواردزیراشاره کرد:

 به نسبت غالب باور ها، ستینیفم دةیعق به: نهادینه تبعیضات بردن وازبین زن به جامعه نگاه نوع تغییردادن-1

 سنت و عامه فرهنگ لحاظ به نگاه، نیا در. است بوده زیرآمیوتحق ینیب کم نگاه همواره زنان، هاي تیفعال و زن

 ارضاي آنان یاصل رسالت نگاه، نیا در. روند یم شمار به دوم جنس و تیهو فاقد فه،یضع زنان ،یاجتماع هاي

 و یحقوق ریتداب باشد، داشته وجود زن به نسبت نگاه نیا که یزمان تا لذا. است مردان یعاطف و یجنس ازهايین

 نگاه نوع رییتغ خواستار ز،یهرچ از شیهاب ستینیفم رو، نیا از. کرد نخواهد حل را یمشکل گونه چیه یقانون

 عدب هم نکهیا لیدل به شده، نهینهاد ضیتبع. هستند شده نهینهاد ضاتیتبع بردن نیب از و زن به نسبت جامعه

 .است ضیتبع ممکن نوع نیبدتر دارد، یقانون ۀپشتوان یگاه و یاخالق وی اجتماع عدب هم و یفرهنگ

 شهیاند کردن زهیتئور و خلق سم،ینیفم یتیترب اهداف از :زنان رشتۀمطالعات وگسترش فمینیسم کردن تئوریزه-2

 و اندازي راه بر منظور، نیبد. است موجود یتیترب هاي نظام بر حاکم ۀمردان اتینظر مقابل در یستینیفم هاي

 ريیگ چشم هاي شرفتیپ جهت نیا در ها ستینیفم. دارند دیتأک یعلم مراکز در زنان مطالعاتۀرشت گسترش

 یۀداع که سم،ینیفم کالیرادی عنی آن، در غالب شیگرا و سمینیفم دوم موج خصوص به. اند کرده کسب هم

 زهیتئور و خلق جهت در را خود هاي شترتالشیب داشت، را گوناگون هاي حوزه در یستینیفم پردازي هینظر

 .بود کرده متمرکز یستینیفم اتینظر کردن

 و نفس به اعتماد بردن باال براي ها، ستینیفم یبرخ :درزنان شخصیت واحساس نفس اعتمادبه باالبردن -1

 موجود مشکالت که کردند یم استدالل آنان. شدند مردان بر زنان برتري یمدع زنان، در تیشخص احساس

 به را جهان حکومت زمام اگرزنان. است زنانه هاي ارزش از غفلت و مردانه هاي ارزش تیحاکم خاطر به جهان،

 بر آنان ل،یدل نیهم به! شد خواهد حل مشکالت از اريیشود،بس حاکم جهان بر زنانه هاي ارزش و رندیگ دست
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: معتقدند و دارند دیتأک یفرهنگ و اقتصادي ،یاجتماع ،یاسیس هاي عرصه ۀهم در زنان فعال مشارکت و حضور

 راستا نیا در تواند یم تیوترب میتعل

 .بکند آنها به را کمک نیشتریب و نیبهتر

 عرصه در مشارکت براي زنان توانمندسازي ها ستینیفم :اجتماعی سیاسی مشارکت براي زنان سازي توانمند -4

 تیترب و میتعل آنان، دةیعق به. دانند یم تیترب و میتعل اهداف نیتر مهم از را اقتصادي و یاجتماع ،یاسیس هاي

 داشته توجه مسئله نیا به ره،یغ و یآموزش هاي گذاري استیس ،یدرس هاي برنامه ،یآموزش مراحل تمام در دیبا

 یاجتماع فعال مشارکت براي را آنان نموده، آشنا شان یاجتماع حقوق با را زنان که باشد

در  روایت ید دبا تر نرمداپستردیددرروایت هاي کالن:-1اهداف تربیتی درنظریه پسامدرن عبارتنداز:.سازد هآماد 

یک ژشد تکنولوو رست که متافیزیک غربی ور این بااعلم بر و هنر ، یبایی، زحقیقتد، خرن چون کالو مهم ي ها

ان به عنوزن ، جمله هویتي از بشرت ساسی حیات امقوالو تحلیل مسایل در باید ملی هستند که اجمله عواز 

ندیشه اخصایص از یی یکی رزداشکنی یا ساختارساختاساختارشکنی:-2 گیرند.ار توجه قررد موار، مل تأثیرگذاعو

 راتتصون و نفی گفتمار و موامنطقی حاکم بر و مند منظار ست که به نفی هرگونه ساختارن اپست  مد

حرکت فمینیستی وز برو نی رپست مدي فضاد یجاابا توجه به تفاوتهاي بین زنان:-1.اندیشدپیشین می وضمفر

وع شرد را ضی خواعتري انستندحرکت هااقومیت ها توو ها ادنژ، نگ ت، رهمه طبقان از نا، زنرمداپسي ها

چنین دن وهمیا نبودن غربی بو، یگرداي طبقه ،  برامنظر جنس نابرن را از نازهم چنین نگریستن به آن نمایند.

از ها  تمینیسفتوسط رن مداپسره هاي نگاش اپذیرتقویت گفتمان:-4 اردادند.نقد قررد مودن را یا نبودن سفید بو

می شن و روجنسیت تبیین ن و نازبه ط حقایق مربوري از بسیاآن ست که طی اتقویت گفتمانی ر جهتی به منظو

و جمله هویتی و از فرهنگی ،  سیاسی، جتماعی،  احقایق معرفتیاز عم احقایق  ،هارن  پست مدن  به گماشود. 

آن ساختن ن مکاا نگفتمابواسطه ي هستند که تنها ري ساختنی، موابلکه  مسلمو بدیهی ري موانه ، جنسیتی

 ستینیفم:موجود یتیترب يها نظام به يکردانتقادیرو اتخاذ-1 اصول تربیتی فمینیسم:هاپدیدمی آید.

 اصل عنوان موجودراب یتیترب يها نظام به نسبت يکردانتقادیدرویموردنظر،با اهداف به دنیرس يبرا:معتقدندها

 درون خودرابه ازمبارزات یمیعظ ر،بخشیاخ ي دهه درسه بخصوص آنان.میباش درنظرداشته

 .بردند یقاتیهاومراکزتحقهمدارس،دانشگا

 يمحور وتشابه مساوات ،براصليمحور وتناسب عدالت يجا ها،به ستینیفمي:محور وتشابه یطلب مساوات-2

 يبرا راهبردمردساالرانه ،درواقع یکیولوژیب يها دبرتفاوتیوتاک ازعدالت گفتن ،سخن انان دهیعق به.ددارندیتاک

 .است بوده واستثمارزنان برزنان مردان ي سلطه لیتحم

 رونیدرب اشتغال يبرا دختران قیوتشو يساز آماده ازخانه رونیدرب زنان اشتغال به دادن اصالت-1
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 ازاشتغال آنان تیومحروم درخانه زنان ماندن:هامعتقدند ستینیفم.است سمینیفم یتیترب زازاصولیازخانه،ن

 .است يواقتصاد ی،اجتماعیاسیس ازحقوق تیمحروم یاصل ازخانه،عامل رونیدرب

 يمادر يبرا ی،کساني مدرنها ستینیفم انیهرچنددرم زن فهیوظ عنوان به يدار وخانه يبامادر مخالفت-4

 شیگرا ي همه یتیترب زن،ازاصول يبرا فهیوظ کی عنوان به يدار وخانه يبامادر هستند،امامخالفت لیقا احترام

 زنان شود،وبه یتلق زنان فهیوظ يومادر يدار خانه که یآنان،تازمان ي دهیعق به.دیآ یم حساب به یستینیفم يها

 اصول تربیتی درنظریه پسامدرن:.دواربودیام مردان ازسلطه آنان ییرها به توان یعالقمندباشند،نم فهیدووظ نیا به

:پسامدرن براي حفظ تداوم فمینیستی خودبه تعیین دیگري غیرزنانه می ومردان زنان يجا به یومردانگ یزنانگ-1

می کندکه ائتالف باوممکن  پردازدوازسوي دیگربراي رفتن ازفمینیسم سنتی))دیگري((رابه گونه اي تعریف

باشد.این کارازطریق دوگانگی جدیدزنانگی / مردانگی درمقابل دوگانگی سنتی زنان/ مردان صورت می 

گیرد.زنانگی ومردانگی نه دوذات متفاوت ،بلکه دوساخته ي زبانی وفرهنگی هستندکه درفرآیندهاي جامعه پذیري 

 به زنان ومردان منتقل می شوند.

دومجموعه ازویژگی هاي فرهنگی زنانه ومردانه رابه عنوان شیوه هاي ": دوگانه رهنگوف اتیاخالق-2

بودن،اندیشیدنورفتارمتمایزازهمدیگربیان می کند.ویژگی هاي مردانه  عبارتنداز:عدم وابستگی ،استقالل،خرد،اراده 

رتنداز:وابستگی ،سلسله مراتب،تسلط،فرهنگ،تعالی،محصول،زهد،جنگ ومرگ وویژگی هاي فرهنگی زنانه عبا

متقابل ،اجتماع،ارتباط ،اشتراک گذاري،عاطفه،بدن،اعتماد،فقدان سلسه مراتب،طبیعت،درونمان،فرایند،لذت،صلح 

 .(1112)جاگار "وزندگی

(اندیشه هاي افرادي چون گیلکان رانمونه اي ازیک ))فمینیست 2000ی:هرچندفریدمن)فرهنگ دو سمینیفم-1

تمایزآنازفمینیسم فرهنگی موج دوم،آن رافمینیسم دوفرهنگی می دوفرهنگی((می داند،امابه منظور

نامیم.فمینیست هاي دوفرهنگی به جاي جستجوي فرصت هایی براي رقابت به منظورکسب دیدگاه هاوسبک 

 درزندگی مردان،می کوشنداحترام اجتماعی به شایستگی هاي برابردیدگاه هاوعالیق متمایززنان راافزایش دهند.

 بر عالوه ش،یخو هاي شهیاند اقتضاي تناسب به کی هر ،یستینیفم گوناگون هاي شیگرا یرسد ۀبرنام بحث

 مطالبات به تنها اختصار، تیرعا لیدل به نوشتار، نیا در. دارند زین را خود خاص مطالبات مشترک، مطالبات

 ضاتیتبع: معتقدند ها ستینیفم درسی هاي برنامه از جنسیتی هاي کلیشه حذف. 1.میپرداز یم آنان مشترک

 ضیتبع هاي تیترب و برخوردها با تولد آغاز همان از که است شده نهینهاد ضاتیتبع نوع از زنان، هیعل یخیتار

 یآموزش هاي برنامه قیطر از یرسم آموزش هاي دوره در سپس،. شود یم اعمال دختران هیعل ها خانواده در زیآم

 و کند یهنمیگر مرد: شود یم گفته پسرها به ها خانواده در یکودک از مثال، عنوان به. گردد یم نهیونهاد تیتثب

 دیخر در نکهیا ای. باشند مرتب و فیظر ف،یلط دیبا: شود یم گفته دختران به عوض، در. باشند شجاع دیبا پسرها
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 از. خرند یم عروسک دختران، براي و کنند یم داريیخر رهیغ و نیماش تفنگ، ر،یشمش پسران براي بازي اسباب

 براي دخترها و دیا شده خلق یاجتماع هاي تیفعال و خانه از رونیب براي شما که آموزند یم پسرها به ق،یطر نیا

 هاوجود آموزش گونه نیا از زین یدرس هاي برنامه و مدراس در. اند شده دهیآفر داري بچه و خانه درون کارهاي

 و یتیترب هاي ازنظام. نامند یم تیترب و میتعل در یتیجنس هاي شهیکل را، ها آموزش گونه نیا ها ستینیفم.دارد

 هدف ريیتصاو و یدرس مواد گنجاندن قیطر از و کنند مبارزه ها شهیکل نیا با هوشمندانه که خواهند یم مدارس

 جادیا جمله از ج،یرا زبان ساختار در رییتغ خواستار نیهمچن آنان. سازند پاک آنها از را رانیفراگ تیذهن مند،

 یم استفاده شتریب مذکر ریضما از مختلف، هاي زبان در که ییآنجا از. رهستندیضما ريیکارگ به در رییتغ

 مؤنث ای رمذکریضم از توان یم است، مشخص ریضم مرجع که مواردي در که خواستارند ها ستینیشود،فم

 توجه. 1. شود استفاده مجهول ازجمالت دیبا مذکر، ریضم از تفاده اس جاي به گر،ید موارد در اما. کرد استفاده

 مبناي بر آنان زعم به که مدارس، در جیرا یدرس هاي برنامه نقد با ها ستینیفم زنانه روحیات و اخالق به جدي

 برنامه در زنانه هاي ارزش از یناش و یستینیفم نیمضام اندراج خواستار است، شده میتنظ مردساالرانه فرهنگ

 هاي برنامه در رهیغ و ورزي استدالل،عقل مانند مردانه، عمدتاً هاي ارزش که گونه همان. هستند یدرس هاي

 و ورزي عشق ت،یمسئول احساس مراقبت، همچون عمدتاًزنانه، هاي ارزش دارد، وجود پررنگ صورت به یدرس

 یدرس هاي برنامه در گر،ید عبارت به. شود داده آموزش دختر و پسر از آموزان،اعم دانش ۀهم به دیبا زین رهیغ

 یدرس هاي آنان،برنامه نظر به. باشد توجه مورد کامالً زنانه، هاي ارزش با متناسب نیمضام و مراقبت اخالق دیبا

 دوران در آنان تا کند، شتریب مؤنث رانیفراگ در را خودباوري و تیشخص احساس که باشد اي گونه به دیبا

 رانیفراگ صورت، نیا در. کنند تیتقو شتنیخو در را خودارزشمندي احساس و برسند خودباوري به لیتحص

 از اريیبس و شوند یم واکسنه ي اجتماع و یخانوادگ ،یروان هاي بیآس و اختالالت از اريیبس برابر در مؤنث

 و نظري مباحث که ها، ستینیفم کاربردي هاي آموزش به توجه. 1. بردارند راه سر از توانند یرام مشکالت

 بر تمرکز آن، جاي به و یدرس هاي برنامه از نظري مباحث حذف خواستار دانند، یم مردانه را موجود یفلسف

 و ربردي کا هاي آموزش به توجه زنان، سازي منیا براي مؤثر ازراهکارهاي آنان، دةیعق به. هستند یعمل مباحث

 هاي باآموزش آنان ییآشنا عدم زنان، ريی پذ بیآسی اصل هاي نهیزم و عوامل از رایز است؛ یزندگ ي ها مهارت

 که دانند ینم افته،ین توسعه جوامع و نینش هیحاش زنان از اريیبس. باشد یم یزندگ هاي مهارت و کاربردي

 و فرزندان همسر، با و خانواده در را خود مشکالت کنند برخورد پدرساالري، فضاي از یناش مشکالت با چگونه

 یروح فشارهاي انواع برابر در تا کند ي م کمک زنان به یزندگ هاي مهارت آموزش. کنند فصل و حل انیاطراف

 مقاومت ل،یقبین ا از ي مسائل و بیمصا ،یخانوادگ هاي ريیدرگ اختالفات، ،یزندگ سخت هاي تیازموقع یناش

 و معلمان کمک با ها، ودانشگاه مدارس در است الزم ها، یدگید بیآس انواع بروز از ريیگ شیپ براي. کنند
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 و سن تناسب به ، ژهیو هاي آموزش ،یلیتحص دورة انیپا تا ییابتدا دورة از ،یتیترب مشاوران نظارت با و استادان

 هاي وهیش ها، معاشرت ارتباط، برقراري حیصح هاي راه دیبا ها، آموزش نیدرا. شود ارائه آموزان دانش التیتحص

 سازي منی،خودا مخالف جنس دوستان به اعتماد خطرات مورد در یارتباط و یبهداشت دوست،هشدارهاي نشیگز

 سازي فرهنگ و یتیجنس ضاتیتبع بردن نیب از براي ها ستینیهافم نقش گی وارونه. 4.شود داده آموزش ره،یوغ

 ق،یطر نیا از. هستند یدرس هاي برنامه و ها کالس در مرد و زن هاي نقش کردن وارونه خواستار ،یستینیفم

 صورت به را مردان درو رو، نیازا. برود نیب از یکل به دارد، وجود مرد و زن هاي نقش به راجع که ،یسنت باورهاي

 را ريیتصاو نکهیا ای کشند یم ریتصو بهی حالت با را زنان ییابتدا دوران همان از درس، هاي س کال«  یتهاجم» 

 که را، جیرا باور نیا تا هستند، نیماش نمودن ریتعم حال در زنان وخیاطی  حال در مردان که دهند یم ارائه

 وکارهاي مردان دیبا را یفن و نیسنگ کارهاي که را باور نیا نیهمچن و اند کننده مصرف زنان و آور نان مردان

 انجام توانمندي و شغل درانتخاب که آموزند یم رانیفراگ به. ببرند نیب از دهند، انجام زنان دیبا را فیظر و سبک

. کنند دنظریتجد شغل انتخاب در دیبا دختران و وجودندارد مردان و زنان انیم یتفاوت چیه مختلف، هاي شغل

 شیگرا با را دروس سلسله کی که دندیکوش و دادند انجام جدي اقدامات ردروسییتغ براي نیهمچن ها ستینیفم

 . ندینما لیتحم مدارس بر یستینیفم هاي

 شالوده"-:1پسامدرنگاه فمینیسم دیداز یدرس ربرنامهییتغ

. هنظامفکريمبتنیبریکسلسلهتضادهاستـتکـدعیاسـکنیمـشالودهشیشکن

ی م انیب یمختلف يزهایچ ،بلکهاصـخزیچ کی نه متون پس.ومتضادياستددهربیانیدربردارندهبیانهايمتع

 فمینیسم پسامدرن. بازگوکند دـايجدیـتراهـ.شالودهشکنیبیانگرآناستکهیکمتنمیتواندروایکنند

 گروه کی درگفتمان داصراردارد،چراکهیجد يها فرض شیپ شدن مطرح يبرا یروش عنوان به دبرگفتمانیباتاک

 هیدرنظری :خودانعکاس يپرداز هینظر-2.شکافند یم گوناگون يازمنظرها يا دهیچیزپیانگ بحث يها موضوع

 يها هاوارزش فرض شیپ یدرس برنامه. کنند یم یابیخودرانقدوارز يها شهی،افرادباورهاواند یخودانعکاس يپرداز

 که است یاخوددانشیازخود ما،دانش دانش اساس،همه نیبرا.ردیگ یادمیرا برده،آموختن رسوالیخودراز ییربنایز

 درنظرپست تیوترب میتعل ازاهداف یخودانعکاس. میکن یدمیرابازتول خود،آن رامونیپ يها دهیپد شناخت يبرا

 (. 1161پور، یرمیب) "هاست ستیمدرن

فمینیسم ازنظر:ها تیفراروا انهیاقتدارگرا تیماه»-1فمینیسم پسامدرن: دیازد یدرس برنامه یبررس مورد مسائل

 لیتحل يرابرا نهیندوزمیبگشا وجوامع ،اشخاص ایدن يرو خودرابه يددرهایبا مشروع يها تی،فرارواپسامدرن 

 سازنده فکروعمل يرو رابه راه که ان کنندوبدون راهمفدهد، یهارام تفاوت انیب اجازه که ییها

 مدارس اندکه دهیعق نیبرافمینیسم پسامدرن :گرانید به توجه-2.کنند بیراترغ سدکنند،تفکرخالق
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فمینیسم  طرفداران(:یآموزش يتکنولوژ) یاطالعات جامعه-1.کنند آمده گرانید يصدا دنیشن يدخودرابرایبا

 دهیمرزهارادرنورد فکس تله يها هاوروش ها،مودم انهیازرا تنهابااستفاده نه اطالعات يندفناوریگو یم پسامدرن

 یدرزندگ یشناس ییبایهنروز-4.است خوددرآورده سلطه زتحتیران وپرورش آموزش یاطالعات يابزارها است،بلکه

 که یاست،درحال جداکرده وقانون اتیخودراازعلم،اخالق راه تخصص بانام یشناس ییبایهنروز سمیدرمدرن: روزمره

 (.75-1161:76،پور یرمیب)«گراستیکدیهابا حوزه نیا ونددوبارهیطرفدارپ پسامدرنفمینیسم 

 

 نهیشیپ

 از زنان به نسبت نگاه رییتغ بر دیتأک دادکه نشان جینتامدرن  سمینیفم یتیترب هینظر عنوان تحت" یدرپژوهش

 حقوق آوردن دست به براي تالش غرب، در کی درجه و یقیحق شهروندان به دوم جنس و یفرع موجودات

 خلق آنان، در نفس به اعتماد باالبردن زنان، آموزش یفیک و یکم رشد ، یفرهنگ و اقتصادي ،یاجتماع ،یاسیس

 مثبت دستاوردهاي از رهیغ و ینید ،یتیترب ،ی،اخالقیفلسف مختلف هاي حوزه در یاساس و جدي هاي پرسش

 که دیگرد یغرب جوامع ژهیو به ،یانسان ۀجامع در مهم تحوالت موجب که دیآ یم حساب به ها دگاهید نیا طرح

 سمیسکوالر و سمیاومان از برآمده اي شهیاند عنوان به سمینیفم. شد یم گرفته دهیناد زنان یانسان حقوق حداقل

 تضاد است، ديیتوح هاي شهیاند بر یمبتن که اسالم، در زن یانسان کرامت و حقوق از دفاع بانهضت ،یغرب

 بر سمینیفم که، یدرحال. است کالیپارادوکس امري ،یاسالم سمینیفم از گفتن سخن رو، نیا از. دارد ییمبنا

 یم تیرسم به را ها تفاوت که محور، تناسب و عادالنه نظام بر اسالم دارد، دیتأک مرد و زن تشابه و کامل برابري

 یانسان تیکل ي ومسئله مدرنپسا يها شهیاند عنوان تحت دیگر درپژوهش".(1111)دارد حکمت دیتأک شناسد،

 جنبش کی عنوان زبهیون شیاند مثبت پسامدرن شیگرا کی عنوان بهپسا مدرن  سمینیفم دادکه نشان جی،نتا

 یشیبازاند يبرمبنا.بردارد ترگام یتروانسان افتهی نظام یبرداشت يسو کوشدبه یدمیجد یاجتماع

 ياندازدوگروهها یم زنانه يکتاتورید رادردام جنبش نیا مدرن سمینیفم يازسو شده مطرح ،مونولوگمدرنپسا

 مردان نیع خواهدزنان ینمپسامدرن  سمینیفم .کند یم جیبس آن هیراعل یستینیضدفم وپادگفتمان مقاومت

)قانعی داند  یگرمیهمد ومکمل مثبت ي دوجنبه ساختن يرامبنا يریپذ باشندوجامعه

 برنامه دادکه نشان جینتا یدرس برنامه واصالحات مدرناپس باعنوان"دیگر درپژوهش(.1166ي،رآبادی،خيراد،محمد

 ییبای،زیشناخت ،بومیاسی،س یخی،تار یفرهنگ یآگاه شیافزا موجب که دداردیتاک یبرمباحث مدرناپس یدرس

 یمتک انسان اتیح یکل طیوشرا بافت به یدرس برنامه نوع نیا که یمعن نیشود؛بد یم یاتیواله یشناخت

 دنبال به یدرس برنامه. قراردهد((شدن))ندیافرادرادرفرآ باشدکه يا گونه دبهیبا یدرس برنامه يمحتوا درواقع.است

 یبررس کشف،به به يدواریوام یسفراکتشاف کیدر آموزان ودانش شودمعلمان باعث باشدکه یتحول تیترب ینوع
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 یاجتماع دبرعدالتیباتاک تیوترب میبرتعل وپسامدرن مدرن سمینیرفمیتاث یبررس مقاله نیازا هدف. بپردازند مسائل

 (1161،پور یرمیب ("باشد یم

 

 روش

باتوجه به ماهیت وکیفیت این پژوهش ،ازروش توصیفی تحلیلی استفاده شده است.بنابراین نخست به شرح هدف 

ها،اصول ونظریه تربیتی فمینیسم مدرن وپسامدرن پرداخته شده وسپس اثرات ونقش این نظریات بربرنامه ي 

 موردتوجه قرارگرفته است.درسی 

 

 یافته ها

فمینیسم باتاکیدبرحقوق زنان سعی می کند بهاي بیشتري براي آنان درجامعه درنظربگیرد،همچنین براین 

باورندکه اگرزنان حقی برابرویاباالترازمردان داشته باشندمشکالتشان برطرف خواهدشد. فمینیسم مدرن درتعلیم 

آموزشی است که دختران همان آموزشهایی که به پسران می  وتربیت بدنبال برگزاري دوره هاي

دهندرابگذرانند،وبیشتربرمحوریت وگسترش رشته ي مطالعات زنان است.فمینیسم پسامدرن برخی ازجنبه هاي 

فمینیسم مدرن راتاییدمی کندولی درکلیت بافمینیسم مدرن مخالف است وسعی می کندبه دنبال شکل گیري 

لت که درآن هیچ یک اززن ومردبریکدیگربرتري نداشته باشندوازحقوق یکسانی جامعه اي مبتنی برعدا

برخوردارباشندرابرپاکند.فمینیسم پسامدرن درنظام آموزشی برروش دیالکتیک تاکیدمی کند،وبدنبال آن براي 

 معلم بیشترنقش راهنمارادرنظرمی گیرد،می توان روش فمینیسم پسامدرن درتعلیم وتربیت راشبیه به بارش

 مغزي دانست.

 

  نتیجه گیري

 تفاوت.باشد یم یاجتماع دبرعدالتیباتاک تیوترب میبرتعل وپسامدرن مدرن سمینیرفمیتاث یبررس مقاله نیازا هدف

که  هادانست یآگاه نیا بردن رسوالیبرابزارز توان یرام مدرن اپس يها ستینیهاوفم ستینیرفمیسا انیم

 چالش رابه نظم نیا نینماد ازنظم خارج بتواند ددارندکهیتاک زنانه يجادابزاریبرا مدرن اپس يها ستینیفم

 یوحت ی،مردان،مردانگیمانندزنان،زنانگ یمیمفاه فیدرتعر تیقطع عدم که داشت دتوجهیبا حال نیدرع.بکشد

 شیخو خودبرسرراه کندکه یم مواجه یهاراباچالش ستینیازفم گروه نیا مدرناوپس سمینیفم واژه خود

 هیاول میمفاه فیتعر بدون توان یم چگونه یراست به شودکه یم مطرح سوال نیباا چالش نیاندوا جادنمودهیا

 رفت نینماد نظم جنگ به مانندزبان زنانه يابزار باخلق میمفاه نیا برسرچارچوب توافق به دنیرس وبدون
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 سوژه کی عنوان به زن فیقصدتعر پسامدرن سمینیفم. ندارد وجود یتفاهم زین جنگ روش درابزارو که یدرحال

 يها سوژه چگونه خواهدبداندکه یم د؛امایآ یبرنم یزنانگ یذات تیواقع نییتع دنبال وبه راندارد ییصدا تک ي

 کیتنها جنبش نیدرا پردازند،زن یم دگفتمانیتول گذارندوبه یرمیتاث وقدرت گفتمان،زبان يبررو ومردانه زنانه

 یعنی یجنس تیگرهوید درکنارطرف یاجتماع مختلف يها باجنبه يموجود ست،بلکهین یاسیس ي سوژه

 یتقابل ددانشیتول يجا به زنان درکنارمطالعات مردان مطالعات باقراردادن پسامدرن سمینیفم .است یمردانگ

 یشیاند هم ي نهیزم که است يبشر بخش ییرها ددانشیوتول یمتکثرانسان يها سوژه درک انه،قادربهیگو وتک

 يانتقادهاهمچنین »که مبتنی برعدالت اجتماعی درجامعه است.آورد یم رافراهم مشترک ائتالف کی به وستنیوپ

 دگاهیرادرد یشناخت معرفت یشیگرا نهیآن،زم نگرانه مطلق ییگرا تینیوع علم به ییوپسانوگرا ییپساساختارگرا

 ومعرفت علم به((یدگاهید یشناس معرفت))ای یستینیفم نگاه يها یگیژتاازو است آورده فراهم یستینیفم يها

 (.47:62،يباقر)«ندیبگو سخن
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Abstract 

Feminism is a modern western phenomenon, which came into existence after the age of 

enlightenment.Furthermore, discussing women’s rightsand dignity, such as emphasis on women’s 

rights to education,theorizing about the education, led to positive developments in the world. 

Postmodern feminism has tried to prepare the ground to create a society based on gender equality. 

This paper aims to investigate the effects of modern and postmodern feminisms on education.The 

descriptive-analytical method has been used to attain this objective. The research questions are as 

follows: 1. What is the definition of modern and postmodern feminism and what are the differences 

between these two schools? 2. What are the characteristics of modern and postmodern feminisms in 

terms of objectives, principles of education, and curriculum? The differences between 

postfeminism and other feminisms can be known by questioning the following: postmodern 

feminisms (postfeminisms) emphasize on creating a feminine tool that is able to challenge this 

order, beyond the symbolic order. 

Keywords: Modern Feminism, Postfeminism, Women’s Rights, Secularism, Gender Equality.   
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 شناسی روان ونظریه های البالغه نهج دیدگاه از مولفه ها و ابزارهای شناختبررسی 

 

3زهرا قنبرپور
 

 

 چکیده

 و توجـه  بیشترین است،اما شده انجام گوناگون زوایاي از آگاهی و شناخت راستاي در زیادي هاي پژوهش که آن با

 ایـن  در کـه  خاصی نگري بعدي یک دلیل به و بوده شناخت مقوله به خاص نگاه و تاکید ها، پژوهش این در تمرکز

 بـه  نگـاهی  مقالـه،  ایـن  هدف در .شود می دیده آگاهی و شناخت مقوله در زیادي ابهامات هنوز است، حاکم حوزه

 شناخت و شناسی روان منظر از شناخت تحول و پیدایش در موجود متنوع هاي دیدگاه طرح و شناختی هاي نظریه

اینگونه مطرح مـی  سوال  .است پرداخته حضوري در این رابطه و حصولی شناخت تبیین که به البالغه است نهج در

نگـري(   حضـوري)درو  علم یادگیري( و طریق از تجربی دانش(حصولی علم در که دارند وجود شود که چه ابزارهایی

 بایـد  کـه  آنچـه  بـه  افراد دستیابی است براي  گامی ابزارها، این تاثیر گذار باشند؟در واقع شناخت بتوانند در افراد

 کـرده  بحث آن انواع و شناخت به راجع کامل طور به علی امام البالغه، جنه بدانندکه در خود و هستی جهان درباره

 در شـناخت  انـواع  و تعاریف بر نگاهی با است این بر قصد تحلیل محتواي نظري،روش مقاله از طریق  این در .است

 .کنیم استفاده خود عملی زندگی در آن از بتوانیم و برسیم شناخت بهترین مورد در آگاهی کسب به البالغه، نهج

 شناسی روان البالغه، نهج حصولی، علم حضوري، علم شناخت، :کلیدی های واژه

 

 مقدمه -3

 بـا  مساوى آن مفهوم ترین عام و دارد مختلفى کاربردهاى است، عربى زبان در معرفت کلمه معادل که شناخت واژه

 و شـود  مـى  « شـناخت  و لـم  » از یکی داده اختصاص جزیى ادراکات به گاهى و است اطالع و آگاهى و علم مطلق

 تنهـا  نه و است مفاهیم ترین بدیهی و ترین مفهوم روشن فالسفه، نظر از .رود مى کار به بازشناسى معناى به زمانى

 واقـع  آن معرف که ندارد وجود آن از تري روشن مفهوم زیرا امکان ندارد؛ آن تعریف اساسا که نیست تعریف نیازمند

 حضـور  از اسـت  عبارت علم بگوییم که است این بهتر شود، داده شناخت و علم توضیحى درباره باشد قرار اگر .شود

نـوع   دو دانشـمندان،   (101 ص ، 1379 مجرد)مصـباح،  موجـود  نـزد  آن کلـى  مفهـوم  یـا  جزئى یا صورت شى خود

 شناخت (2 و واقعیتواسطه  بدون و مستقیم دریافت :حضوري شناخت (1 :اند برده نام انسان براي علم و شناخت

در شناخت حضوري،یک معلـوم وجـود دارد کـه از آن بـه معلـوم       .واقعیت باواسطه و غیرمستقیم دریافت :حصولی

                                                   
اصفهان، واحد )خوراسگان(،اصفهان،ایراندکتري فلسفه تعلیم و تربیت،دانشگاه  1  z_ghanbarpour@ymail.com 

mailto:z_ghanbarpour@ymail.com
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برقرار است.یعنی؛عالم همان معلوم و معلـوم همـان   "اتحاد"بالذات تعبیر میشود.در این شناسایی بین عالم و معلوم 

ارد: یکی معلوم بالذات اسـت و دیگـري معلـوم بـالعرض . معلـوم      عالم است. در شناخت حصولی ،دو معلوم وجود د

بالذات در شناخت حصولی،همان صورت ذهنی است که براي ادراک شی خارجی میشود.معلوم بالعرض نیز همـان  

شی خارجی است که به واسطه صورت ذهنی مورد شناسایی قرار میگیرد..با کمی دقت مشخص میشود که در هـر  

 حضوري نیز نهفته است و آن علم ،عالم به صورت ذهنی اشیا میباشد. علم حصولی ،یک علم

گیرد.شـکل اول را   مـی  انجـام   «واسـطه  بـی   »و « باواسطه»شکل  دو به عالم توسط معلوم دریافت دیگر، تعبیر به

مینامنـد.در معرفـت حضـوري ،عـالم بـی هـیچ واسـطه و        « معرفـت حصـولی  »و شـکل دوم را  « معرفت حضوري»

اتصال و اتحاد برقرار است و هـیچ فاصـله    "مدرک"و  "مدرک"میانجی،معلوم را درمیابد.در این گونه معرفت،میان 

اي در بین آنها وجود ندارد. اما در معرفت حصولی،عالم با واسطه مفاهیم و تصورات ، معلوم را ادراک میکند.در این 

ی وجـود دارد و ایـن فاصـله توسـط مفـاهیم و ادراکـات و       انفصال و جدای "دانسته"و  "داننده"نوع شناسایی میان 

  (.83 ص ، 1372 تصورات پر میشود)طباطبایی،

 

 روش پژوهش -8

مقاله،  اینپژوهش حاضر از لحاظ هدف،نظري و از لحاظ نوع مطالعه کیفی  وبه نوعی تحلیل محتواي نظري است. 

به روشـنی مولفـه هـا و ابزارهـاي     در آنها  که باشد می کتابهاي روانشناسی و کتاب نهج البالغه ي مطالعهبر  مبتنی

ي نمایش تمامی  در ارتباط با آنها گرفته است. از آنجا که حجم مقاله، اجازه نتایجی، و اندکرده  یفتوص اشناخت ر

 از آگاهی براي مقاله این در شود. ارجاع داده میپاره اي از قسمتها دهد، در برخی از موارد، صرفاً به  را نمی مطالب

 مـورد  در فالسـفه،  هـاي  واندیشـه  آراء بـه  اجمـالی  نگـاهی  ابتـدا،  روانشناسـی،  هـاي  نظریـه  در شـناخت  تعریـف 

    .شویم آشنا روانشناسی، نظري مکاتب مبناي با بهتر که کند می کمک ما به امر این .شناخت،انداخته شده است

 

 گرایی فطرت نظریه -1
1

 

 همتـاي  مـادي داراي  جهـان  اشـیا  از یک هر که بود معتقد افالطون .خورد می چشم به افالطون درآثار نظریه، این

 مـا  در را باورهـا  صرفا، حسی اطالعات .شود می محسوب شی، آن علت که است«  اندیشه » یا « صورت »انتزاعی 

 صـورت  "ذهـن   چشم"طریق  از دانش هستند. وکسب حقیقی دانش اساس انتزاعی، هاي اندیشه کنند؛ می ایجاد

 .اندیشیم می قراردارد، ما دسترس در ذاتی طور به که آنچه و به کنیم می متمرکز درون به را افکارمان ما .گیرد می

                                                   
1 nativism 
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  نگري راه درون از حقیقی، دانش افالطون، دید از
 ؛ترجمـه  2005 السـون،  شود.)هرگنهان، می حاصل خودکاوي یا1

2دکارت افالطون، از (  پس 5556 ص ، 1387 سیف،
 .ساخت آشکار آثارش در را افالطون گرایی فطرت فلسفه تاثیر  

 از دکـارت،  بعـد  .هسـتند  ذهـن  ناپـذیر  جدایی جز و شوند نمی ناشی تجربه از فطري هاي اندیشه بودکه او معتقد

 برانگیـز  چـالش  مسائل یکی از روانشناسی، در نیز امروز که برانگیخت را زیادي مباحث فطري، هاي اندیشه مسئله

 (.59 ص ، 1387 السون، است)هرگنهان،

 

 گرایی تجربه نظریه
1 

 ارسـطو،  .ارسـطو جسـتجوکرد   آثـار  در توان می را نظریه این .است گرایی فطرت مقابل نقطه دقیقا گرایی، تجربه  

  حسی تاثرات او، اعتقاد به .نگرفت نادیده را خردورزي هرگز
 بر باید آن،انسان، از پس و هستند آغازگر دانش تنها،4

 و حسی تجربه طریق از هم دانش بودکه معتقد ارسطو .کشف کند را آن هاي مندي قانون تا کند تعمق تاثرات این

 بسـامد  و مجاورت تضاد، شباهت، قوانین به بنا حسی تجربه از حاصل هاي شناخت .شود می حاصل تفکر راه از هم

 56 ص ، 1387 ، السون شوند )هرگنهان، می دیگري هاي شناخت ایجاد سبب ها، شناخت این آید که می دست به

.(57 
 

 روانشناسی دیدگاه از شناخت تعریف -4

 توان نمی شناخت  )دانش(، مسئله مورد در روانشناسان متفاوت نظرات وجود دلیل به فلسفه، مانند روانشناسی، در

 کنیم. شناخت تقسیمحضوري(  و)شناخت  حصولی( )شناخت به  را شناخت توانیم می اما .داد ارائه واحدي تعریف

 براي تنبیه و تقویت مستقیم ودریافت تجربه طریق از که یافت رفتارگرایان یادگیري نظریات در توان می را حضوري

 .دارنـد  مهمـی  نقـش  آن، در فردي تفاوتهاي دارد و بستگی فرد ادراکات به حصولی، شناخت .شود می حاصل فرد

 تعـاریف  بـا  آشـنایی  براي حال، .شود می پیاژه(یافت ها، )گشتالتی گرایان شناخت تفکر در بیشتر شناخت اینگونه

 متفاوت، اي گونه به هریک، که پردازیم می این حوزه در شده مطرح مکاتب به روانشناسی در شناخت از شده مطرح

 .کنیم می اشاره آنها مهمترین به بخش در این که .اند داده ارائه شناخت و علم از تعریفی

 

 

                                                   
1 introspection 
2 Decartes 
3 empiricism 
4 sense impressions 
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 رفتاري هاي نظریه
1 

  واتسون بی .جان مکتب، این بنیانگذار  
 تجربـه  بینـی  جهان مبناي بر مکتب این .(است  1878-1958  سال) در2

 منبع تنها تجربه، و داد مطالعه قرار مورد و دید را آن توان می که است چیزي رفتار، بود معتقد واتسون بود، گرایی

 شناسـایی  بـراي  گرایـان  رفتـار  روش .گیرد صورت می تجربه کسب راه از یادگیري و است یادگیري و دانش اصلی

 دو روانشناسی، تحقیقات طبق (.بر71 ،ص 1387 السون، مستقیم بود)هرگنهان، مشاهده یا نگري درون ذهن، عناصر

 و درونـی  رویـدادهاي  کـه  اسـت  ایـن  بـر  رفتـار گرایـان،   تاکیـد  .نهـان  رفتـار  و آشکار رفتار :دارد وجود رفتار، نوع

 و آشکار رفتارهاي که گرایان شناخت هاي اندیشه از وآنها واحدي هستند ازجنس نهان( و آشکار بیرونی)رفتارهاي

 (.194 ص ، 1387 ناخرسندند)سیف، دانند، می و مجزا مستقل کیفی لحاظ از را نهان

 

 شناختی هاي نظریه
1 

 از مهمتـرین  .اسـت  رسـیده  مـا  بـه  دکـارت  طریق از و دارد افالطون مباحث در ریشه فعلی شناختی هاي نظریه  

4گشتالت به توان می شناختی نظریات
7پیاژه ، 

  لوین و  
 زمانی همان حدود در .کرد اشاره7

 را خـود  آلمـانی کـه   روانشناسـان  از کـوچکی  گـروه  دادنـد،  مـی  گسـترش  آمریکا در را خود نظریه رفتارگرایان که

 طـور  بـه  نگري درون با روش آنها البته گرفتند، انتقاد باد به را نگري درون روش نامیدند، می گشتالت روانشناسان

 اصـلی  تاکیـد  .برنـد  نمـی  کـار  به درست نگري را درون روانشناسان، این که بودند معتقد آنها نبودند، مخالف کلی

 جداگانه هاي محرک آنها و کنند می تجربه دار هاي معنی کل در را دنیا ها، انسان که بود نکته این بر ها گشتالتی

 (.  279،ص 1387 السون، هرگنهان،«)تجزیه کردن یعنی تحریف کردن»که  بودند معتقد آنها .بینند نمی را

اطـالق میشـود.    ذهنـی  معلومـات  از اسـتفاده  و دهـی  سـازمان  کسـب،  فراینـد  بـه  شـناخت  شناسـان،  روان نظر از

 ذهن حاصل که ه فرایندهاي روانی داردشناخت در روانشناسی اشاره ب»( در تعریف شناخت میگوید:1985)5فالول

 نمادسـازي،  کردن، بندي طبقه دادن، یادآوري، ارتباط شامل فرایندها این .گردد می دانستن به منجر و بوده آدمی

 بـرخالف  گرایـان  (.شـناخت   17 ص ، 1380 شود )محسـنی،  رویاپردازي می و تخیل و مسئله حل تصور، یا تجسم

 تعقـل  و ادراک حافظـه،  تفکـر،  ذهنـی،  هاي عالی فرآیند بر تاکید مشاهده، قابل رفتار بر تاکید جاي به رفتاگرایان،

6رونـدي  دانـش  امور(، چیزي چه دانش بیانی) :شامل نظریه، این در دانش و شناخت .دارند
 دادن انجـام  )چگونـه   

                                                   
1behavioral theory  
2 Watson,J.B 
3 Cognitive theory 
4 Geshtalt 
5 Piaget 
6 Levin 
7  Flavell 
8  procedural knowledge 
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1شرطی دانش کارها(،
 سـه  (.این  194 ،ص 1388 سیف، است) روندي( و بیانی دانش گیري کار در به فرد )هدایت  

 .است مطرح فلسفی مباحث در که است حصولی همان شناخت دانش، نوع

 

 شناختی -رفتاري هاي نظریه
8 

 دیگري مکتب بیرونی، و درونی عامل دو هر بر تاکید با شناسان روان از اخیر،گروهی درسالهاي  

  بندورا .کردند ریزي پایه شناختی _ رفتاري مکتب عنوان تحت
 .است روانشناسان این جمله از1

  واتسون نظر بر عالوه او
  ثرندایک و4

 ،« می گیرد صورت مستقیم تجربه راه از یادگیري»:گفتند  می که7

 .358) ، 360 ،ص 1387 السون، هرگنهان، (بود معتقد جانشینی و مستقیم غیر تجربه به

 موثر یادگیرنده رفتار روي بر یادگیرنده، مشاهده مورد سرمشق رفتار منفی و مثبت پیامدهاي

 بار به را پیامد نتیجه و همین دهد، انجام را رفتاري چنین نیز او اگر که کند می ایجاد شناخت نوعی فرد در و است

 .آورد می

 نظر این از که افراد توانایی احساس به موقعیت هر در رفتار و تفکر و عواطف بندورا، نظر به

 خـود احسـاس   نـایی  تـوا  بـه  نسـبت  فـردي  است ممکن ها، موقعیت از برخی در .دارد بستگی باشند، می متفاوت

 تفکـر  و شـناختی  نظرتوانـایی  از افـراد  و کنـد  توانـایی  عدم احساس دیگري فرد موقعیت همان در و کند اطمینان

 129) .ص  ، 1385 کدیور، (دهند می نشان ها موقعیت در را این و هستند متفاوت

 

 البالغه نهج در شناخت تعریف

 نـور  شـبیه حقیقـت   شـناخت،  حقیقت که آید می دست به البالغه، نهج در شناختی معرفت هاي واژه به مراجعه از

 در روشـنی  بـه  ظهور، به تعریف شناخت .اند آورده استعاره علم براي را نور واژه زیادي موارد در علی)ع( امام .است

 این گاهی « حصولی علم » گاهی و شود می که اطالق است عالِم براي معلوم مظهِر علم، یعنی .دارد داللت عالِم نزد

 حضوري علم » امام تعریف به حال (1 ،ص 1387 گویند)عزیزي، آن می به که است واسطه با عالِم براي معلوم اظهار

 البالغه نهج هاي حکمت و ها خطبه در که پردازیم می شناخت از السالم( آن علی)علیه به که است واسطه بدون «

 :فرمایند می اند، بهره بی علم از که افرادي مورد در 147 درحکمت ایشان .است اشاره شده آنها به

 «. الْعِلم بِنور یستَضیئُوا لَم »

                                                   
1   conditional knowledge 
2 cognitive- behavioral theory 
3 Bandura 
4 Watson 
5 Thorndike 
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 از دیگـر  فرازي در چنین ( هم1032 ص ، 147 حکمت البالغه، اند)نهج نبرده اي بهره دانش و علم نور از گروه، این

 :فرمایند می امیه بنی انحراف علل بیان در البالغه، نهج

 «. الثّاقبه الْعلومِ بِزِنادِ یقْدحوا ولَم الحکمۀ بِأَضواء لَم یستَضیئُوا»

 آتـش  معارف درخشان، و علوم هاي زنه آتش با و نشدند مند بهره عرفان و حکمت هاي روشنی از امیه( )بنی ها آن

 (316 ،ص 108 خطبه البالغه، اند)نهج نیفروخته

 

 شناخت مبانی

هـاي   بـه آمـوزه   و کنـد  مـی  رشد بهتر ها آن در شناخت که است هایی زمینه و بسترها ترین مهم شناخت، مبانی  

 داري ، آموزه هاي وحیانی،ایمان. خویشتن و از: تقوا عبارتند مبانی واین رسد می تکامل

 :کرد اشاره 198 خطبه به توان می البالغه نهج در :داري خویشتن و تقوا

  فَسادِ صالح و أجسادِکُم مرَضِ شفاء و أَفئِدتکُم عمی وبصرُ قلوبِکم داءِ دواء اللّه تقوي فَإنَّ»

 «أَبصارِکُم غشاءِ وجالء أنفُسکُم دنَسِ وطُهور صدورِکُم

 بیماري بهبودي و ها دل کوري براي بینایی و شماست دلهاي درد داروي خدا از ترس و تقوا

 ص ، 198 البالغه،خطبه دیدههاست )نهج پردههاي روشنایی و نفوس آلودگی پاکی و سینهها فساد اصالح و جسمها

656.) 

 بعـد  الحِکمـۀِ  کـأس  ویغبقُـون  مسـامِعِهم  فـی  بالتّفسیر ویرمی أَبصارهم بالتَّنزیل تُجلی» :وحیانی هاي آموزه 

 « الصبوح

 آنان به حکمت از شب،جامی هنگام .است گرفته جا گوشهایشان در تفسیر و شده روشن قرآن نور به آنها دیده هاي

 (.428 ص ، 150 البالغه،خطبه شد) نهج نوشانده آنان به هم بامداد در که این از بعد نوشانند، می

 الْعلم یعمرُ باالْءیمان» :ایمان » 

 قسمت این (.در  454 ص ، 156 خطبه البالغه، شود)نهج می آباد دانایی و علم ایمان، سبب به

 .است شده حضوري(اشاره و حصولی شناخت) از قسم دو هر به صریحا ازخطبه،

 اکتسابی به موجوداتش، نسبت خداوند، علم که فرموده بیان و پرداخته خدا، علم موضوع به حضرت ، 213 خطبه در

 علـمٍ  وال ازدیادٍ وال اکتسابٍ بِال الْعالِم» .آید دست به ابزاري طریق از که نیست انسان علم مانند خداوند علم .نیست

 «. مستفادٍ

 خطبه البالغه، استناد )نهج بدون و افزودن به احتیاج بدون و دیگري از آموختن بدون است، دانا چیز همه به خداوند

 (.690 ص ، 213
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 البالغه نهج در شناخت ابزارهاي

 :از عبارتند البالغه نهج دیدگاه از شود می حاصل ادراک و شناخت آن وسیله به که ابزاري

 داند می قوي سندي به اعتماد را حس به اعتماد خود، هاي خطبه از یکی در علی)علیه السالم( امام :حس. 

 :فرماید می آن آفرینش هاي شگفتی و ها زیبائی و طاووس توصیف مقام در ایشان

 «. إسناده ضَعیف علی یحیل کَمن ال معاینۀٍ علی ذلک مِن أحیلک»

 را گفتارش کسی که مانند نه دهم، می حواله دیدن و مشاهده به را تو کردم، بیان طاووس به راجع چه آن مورد در

 شـناخت  بـه  حضرت این خطبه، (در 490 ص ، 165 خطبه البالغه، نهج ) دهد می حواله نادرست و ضعیف سند بر

 حسـی  شـناخت  بـراي  هایی محدودیت البته ایشان .شود می حاصل مستقیم مشاهده را از که دارد اشاره حضوري

 .است اشاره شده آن، به البالغه نهج 182 خطبه در که شدند قائل

 «. اال تَلْمِسه وال فتحسه تُدرکُهالْحواس ال فَتَمسه یدي»

 تـا  ننماینـد  را لمـس  او هـا  دست و گردانند موجودش حسی وجود به تا کنند نمی درک را خداوند ظاهري حواس

 (.547 ص ، 182 خطبه البالغه، نهج کنند) پیدا او به دسترسی

 گوید می شقی و بدبخت معرفی در علی )ع( امام :عقل: 

 « والتّجربۀ الْعقلِ مِنَ أُتِی نَفعما حرُم منْ الشَقی فَإنَّ »

 .ماند بهره بی شده داده او به که اي تجربه و عقل سود از که است کسی بدبخت و کار زیان

 «. رشدک مِنْ غَیک سبلَ لک أَوضَح ما عقلِک کَفاکمِنْ»

  سازد می آشکار رستگاریت هاي راه از را گمراهیت هاي راه که خردي و عقل را تو است بس

 (.1132 ص ، 421 حکمت البالغه، )نهج

 . محقق آن به وسیله شهود و کشف که است ابزاري قلب از منظور .است ادراکی مجاري ترین مهم از قلب :قلب 

 .شود می

 «. بعدالْعشوة به وتبصرُ الْوقْرة بعد به تَسمع جالءلِلْقُلوب الذّکر جعلَ سبحانه اللّه إنَّ»

 تـاریکی  از بعـد  شنوند و می کري از بعد آن سبب به که داد قرار ها دل روشنایی و صیقل را خود یاد و ذکر خداوند

 (.716 ص ، 222 خطبه البالغه، بینند)نهج می

  «االیمان بحقائق القلوب تُدرکه لکن و العیانِ بمشاهدةِ العیون تدرکه ال»

 (.534 ص ، 179 البالغه،خطبه نهج یابند.) می را او درست باایمان هاي دل اما بینند نمی آشکار را او هرگز ها دیده

 و علـم حضـوري   نـوعی  ادراک و علـم  ایـن  .ببینـد  را خـدا  تواند می قلب که شود می برداشت چنین خطبه، این از
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 .دارد تفاوت عادي هاي شناخت با و است شده داده نسبت قلب به که است شهودي

 است وحی شناخت، ابزار خطاناپذیرترین و ترین مهم :وحی: 

 القـرانَ  هذا جالَس وما یکذب ال الَّذي والمحدث یضِلّ ال الَّذي الیغُشوالْهادي الَّذي النّاصح هو القرانَ هذا أَنّ واعلَموا»

 وال فاقـۀٍ  مِـنْ  القران بعد أَحد علی لیس عمیواعلَموا أَنّه مِنْ ونقصانٌ هدي فی زیادةٌ أَونُقصانٍ، بزیادةٍ عنه قام إالّ أَحد

 «أَهوائکم واُستغشّوا فیه آرائکم علیه واتّهموا غِنی مِنْ القرانِ قبل الِءحدٍ

 اسـت  گویی وسخن کند نمی گمراه که است راهنمایی و کند نمی خیانت که است اي پنددهنده قرآن این بدانید و

 او رسـتگاري  و هـدایت  آن برخاسـت،  پـیش  از چـون  که این مگر ننشست، قرآن این با کسی و گوید نمی دروغ که

 بـراي  نـه  و نیسـت  نیازمنـدي  قرآن (آموختن)از را پس کسی بدانید .گردید کم او گمراهی و کوري و یافت افزایش

 هایتان خواهش و سازید متهم است قرآن خالف بر را هایتان اندیشه.گردد می محقق نیازي بی قرآن از پیش کسی

 (520 ص ، 176 خطبه البالغه، نهج ) کاربدانید خیانت آن برابر در را

 شناخت ابزارهاي از گیري بهره در فردي هاي تفاوت

 ابزارهـاي  از گیري یا بهره مندي بهره لحاظ به افراد که است این شود، توجه آن به اینجا در است الزم که اي نکته 

 که هم ابزارهایی و است محدود عادي بسیار افراد شناخت و علم که نیست تردیدي .نیستند یکسان هم با شناخت

 قایـل  شـناخت  و علـم  نوع دو انسان براي قرآن رو، از این .کند نمی تجاوز نوع چند از برند می کار به شناخت براي

 غیـر  علـم  و هاسـت؛  انسان همه اختیار در که شود می حاصل شهود عقل و و حواس، طریق از که عادي علم :است

آن  حقیقت تبیین یاراي را ما که است عادي غیر علوم انواع از وحی و نبوت علم .هاست برخی انسان ویژه که عادي

 (.3 ،ص 1390 نیست)عزیزي،

 

 گیري نتیجه -1

 بـه  بسته ابزار، از این ما .است ابزاري داراي شناخت خود و است حقیقت درک به رسیدن ابزارهاي از یکی شناخت،

 تعقل و مستقیم مشاهده حس، از راه توان نمی که مسائلی در .کنیم می استفاده مان، نگرش نوع فردي، هاي تفاوت

 کـدام  هـیچ  که درصورتی و است شهود و کشف جایگاه براي بهترین که کنیم رجوع خود قلب به باید کرد، استفاده

 .کنیم می مراجعه قرآن( وحی) به کالم بدهد، ما به را شناخت بهترین نتوانست،

 می یاري ...و جهان بینی زندگی، حقیقت شناخت در را آدمی که آمده میان به ابزار نوع دو از سخن البالغه، نهج در

 و هـا  حکمت ها، خطبه در که -علیه السالم -علی حضرت فرموده به .ببخشد قوت آدمی شناخت به تواند می و کند

 از تواننـد  می هستند، آن در که مکانی و زمانی به شرایط بسته ها، انسان شده، ذکر البالغه نهج در ایشان هاي نامه

 گرایان)ادراکات شناخت مانند نه و صرف( رفتارگرایان)مشاهده مانند را،نه شناخت ایشان، و کنند استفاده ابزار این



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

77 

 فقـط  را امـور  بعضـی  اما مسائل، ادراک و درشناخت فردي هاي تفاوت وجود با بود معتقد کرد،بلکه می فرد(تعریف

 پیدا دست امورماورایی به توانند می مشاهده طریق از که کنند ادعا توانند نمی افراد و دریافت توان می وحی باکالم

 .کنند

 است دلیل این به این موضوع نرفته، فراتر تعقل از و اند گرفته قرار اول گروه دو در روانشناسی، در شناخت ابزارهاي

 پدیده فعال اکتشاف بر شناختی نظریات مشوق و دریافت طریق از دانش کسب بر رفتاري نظریات اصلی تمرکز که

 و شـود  مـی  مشتق محیط از دانش شناختی نظریه بر شناخت،مبتنی کسب روش در .است بوده ادراک طریق از ها

 کسـب  فراینـد  در یادگیرندگان فعالیت .سازد می محیط در موجود ساخت هاي بازنمایی راه از را دانش یادگیرنده

 کـه  نمادهایی ضمن، در .است یادگیرنده توسط ذهن از خارج جهان بازساري دانش دارد، کسب مهمی نقش دانش

 دانش خلق به تواند می نمادها این دستکاري طریق از فرد و نیستند تاثیر بی امر این در نیز هستند ها مبین رویداد

 .بپردازد شناخت ایجاد و

 فراینـد،  ایـن  کـه در  دارد بستگی فرد دقت سرعت بهبود میران و پاسخ تکرار به رفتاري نظریات در شناخت کسب

 مستقیم تجربه .گیرد قرار واقعی رفتار هاي پیامد و انتظار مورد تاثیرپیامدهاي تحت فرد شناخت .دارد نقش تقویت

 فـرد  در و شوند می رفتار نیرومندي موجب در فرد، هاست تنبیه و ها تقویت دریافت از متاثر که رفتار هاي پیامد و

 امـور  بین تداعی هرچه و دهند می یاري امور به نسبت اجتناب گرایش یا در را او که کنند می ایجاد شناخت نوعی

 .یابد می افزایش رفتار، آن وشدت شود می نیرومندتر فرد در حضوري باشد، شناخت زیاد آن مثبت وپیامدهاي

 موقعیت حسب را بر ها شناخت این افراد، که شود می حاصل زمانی مطلوب، شناخت که است ذکر به الزم پایان، در

 و دارد بیشـتري  کـاربرد  شـناخت حضـوري   ، است مستقیم تجارب و محسوسات پایه بر امور که وقتی برند، کار به

 نقـش  طلبد، می را ذهن باالي سطح ادراکات نیست و مشاهده قابل مستقیم تجربه با که انتزاعی مفاهیم که زمانی

 .شود می بارز موقعیت، این در حصولی علم

Abstract 

Although little research has been done in line with the understanding of different angles, Statistics 

Most attention in this research, emphasis and specific look at the issue of recognition and due to 

certain one-dimensional approach that ruling in this area is still uncertainty in the field of 

knowledge can be seen . The purpose of this article, take a look at cognitive theory and design 

different views on the development of cognition in terms of psychology and cognitive skills in 

Nahj is to achieve recognition and participation in this relationship is explained. This question 

arises that what are the tools that make science) empirical knowledge through learning) and 

intuitive knowledge (Drew orientation) can affect people? This question arises that what are the 

tools that make science) empirical knowledge through learning) and intuitive knowledge (Drew 

orientation) can affect people? In recognition of these tools is a step to achieve what they have 

about the world and its people recognize that in Nahj al-Ali fully on recognition and its variants 

discussed. In this paper, through theoretical content analysis, the intention is to look at the 
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definitions and types of cognition in Nahj, to learn about the best our knowledge and we can use it 

in your practical life. 

Keywords: knowledge, intuitive knowledge, scientific knowledge, Nahjolbalaghe, psychology 
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 نویسندگان ادبیات کودک ایران ازنظرها تربیتی و موانع تحقق آن -ی فلسفیها مؤلفهبررسی 

 

 3نعیمه شفیعی اپورواري

 8جواد فرزانفر

 0مراد یاري دهنوي

 

 یده:چک

نویسندگان ادبیات کودک  ازنظرها تربیتی و موانع تحقق آن -ي فلسفیها مؤلفهبررسی  هدف از پژوهش حاضر

ی در این پژوهش شامل هفت داستان ایرانی است که توسط متخصصان ادبیات موردبررسهاي است. داستان ایران

ی فکري مورد تحلیل و بررسی تأملین متون داستانی با استفاده از روش تحلیل محتواي ا است. شده انتخابکودک 

 -يي اصلی فلسفه مؤلفهشده هفت  یمعرفهاي داستانی از میان کتاب. نتایج پژوهش نشان داد که اند قرارگرفته

ی، تفکر انتقادي، همدردي، دیدفراشخصی و طلب استقاللدوران کودکی شامل ذهن فلسفی، روح فلسفی،  تربیتی

 هاي دوراندر این پژوهش موانع موجود بر سر راه فلسفیدن بعالوه یی و بازبینی است.شناسا قابلجویی حقیقت

 یددسال، همگرایی، عدم سال، خودِ بزرگتوان به ترس از بزرگها استخراج شده که میکودکی از متن داستان

سال، سرکوب عقاید کودکانه و... اشاره کرد. هاي کودک از جانب بزرگیشی، عدم شناخت تواناییاند ژرفیع و وس

کودک همچون »کودکی متناسب با رویکرد ي تربیتی دوران از طرفی مشخص شد رویکرد نویسندگان به فلسفه

 بوده است.« هدف

 ، تحلیل محتوا.داستان ي تربیتی، دوران کودکی، ادبیات کودک،فلسفه یدواژه:کل

 

 :مقدمه .3

و  روح هاي خاص خود را دارد.اي از زندگی هر فرد است که اقتضائات و ویژگیدوران کودکی یا طفولیت، دوره

 متأسفانهرا ندارد، اما  ساالن بزرگي است که توان درگیري با ماجراهاي جهان ا گونه بهلطیف کودک  جسم

هاي زندگی بشر باعث شده است که حدفاصل میان ی زمینهدر تمامشبیخون نظام صنعتی و نوین و حضور آن 

ستیم یی هکشتارهاي جهان شاهد قتل و کشورهادر بسیاري از  امروزه ی برداشته شود.سال بزرگدوران کودکی و 

                                                   
دانشگاه شهید باهنر کرمان، گروه علوم تربیتی، کرمان، ایران، ) -1 naghme.sh69@yahoo.com.)نویسنده مسئول ( ،) 

آزاد اسالمی، گروه علوم تربیتی، نیریز، ایران. دانشگاه -2  
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ها و دوران کودکی داراي ویژگی (.1-6، ص 1166طباطبایی،) یردگ یمکه توسط کودکان و نوجوانان انجام 

ي ورود و واکاوي را در درون  اجازهشود که  یمو این خصایص ویژه در کودکان مانع از آن  خصوصیاتی خاص است

-را می ها آنودکان و آگاهی از عوالم لذا شناخت این خصایص وارد شدن به دنیاي ک دهند وخود به هر شخص 

 و و کودک ( گردد2،1114پستمن) 1«زوال دوران کودکی»مانع  بود کهاین راستا باید در فکر عاملی  در طلبد.

طول تاریخ با چه نگاهی  فرد درنقش وي را براي جوامع تعریف کند تا مشخص گردد که این دوران از زندگی هر 

متخصصین  موردتوجهمورد ارزیابی واقع گردیده است و چه بایدها و نبایدهایی در این حوزه وجود دارد که باید 

و  کنندي نزدیکی با وي برقرار میتواند از طریق عناصري صورت گیرد که رابطهکودکان می شناختیرد. قرار گ

عمده  لیدو دل(، حداقل 1114) 1زاز طرفی به عقیده گرت ماتیو وامل است.ترین این عادبیات کودک یکی از مهم

ي که در مورد دوران ا دهیعقوجود دارد که چرا فالسفه بایستی به فلسفه دوران کودکی بپردازند. الف: تصور و 

هیت انسان، ي ماساالن وجود دارد که این مهم دربارهیی که بین کودکان و بزرگها تفاوتکودکی وجود دارد؛ ب: 

هادي و  عنوان بهتوان از ادبیات کودک در این راه می لذا (.4 ص ،1161فرزانفر،آموزاند ) یمچیزهاي زیادي به ما 

 هاي دوران کودکی سود جست.راهنما براي شناخت ویژگی

و این شود براي مخاطب خود خلق می صرفاًایجاد ارتباط با کودک است به همین دلیل هم  4هدف ادبیات کودک»

ی و هـدف کنـد بـدین ترتیـب چنـین نگـاه      گاهی اوقات عاملی بسیار مهم است که این نمونه را از سایرین جدا مـی 

ین طراحـی قبلـی و از قبـل    ؛ بنـابرا منظور نه هدف آفرینش اثر، بلکه هدف خود اثر است کهاین است  دهنده نشان

ي کـودک  سـو  بـه اشته باشد اما آنچه نهایتاً ادبیات را تواند عناصري از ارتباط را دبراي کودک اگرچه می شده آماده

کنـد؛ از طرفـی   برقـرار مـی   و خواننـده  کودک دهد عمل خواندن است که خود ارتباطی است که بین اثر،سوق می

این مهم است که کودک بـا آن   دهنده نشانگذارد داراي اهمیت است زیرا  یمیري که یک اثر بر کودک بر جاي تأث

و  42 ص ،1161)خسـرونژاد،  « قرار کرده است و آن اثر توانسته است نیازي از کودک را برآورده سازداثر ارتباط بر

توانـد عـاملی بـراي شـناخت کـودک و      آید، می یمي که میان ادبیات کودک و کودک به وجود ا رابطهبنابراین  (44

 -ي فلسـفی ها )مؤلفه یکودکدوران  ي تربیتیدنیاي درون او باشد و از ادبیات کودک براي شناخت کودک و فلسفه

براي این شـناخت   اعتماد قابلاست که متون داستانی، منبعی  جهت ازآنتربیتی( استفاده کرد. اهمیت این موضوع 

ي تربیتـی در  ي فلسـفه هـا  مؤلفـه توان کودک را شـناخت؛ لـذا بررسـی    شوند؛ و از این طریق بهتر میمحسوب می

 وجوهی از این شناخت را روشن سازد.تواند می ادبیات داستانی ایران

                                                   
1. the Disappearance of Childhood 

2 . postman. N 

3. Matthews 

4. Children's literature 
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باشـند، چراکـه بـا آگـاهی و     یت بسیار مهم مـی و تربتربیتی در تعلیم  -ي فلسفیها مؤلفهآن موانع تحقق  عالوه بر

جهت نیـز   ینازا ریزي کنیم.ها را به حداقل رسانده و اساس تربیتی صحیح را پایهتوانیم آنشناسایی این عوامل می

افراد متخصص، این موانع را  عنوان بهوانند منبعی غنی باشند، چراکه نویسندگان ادبیات کودک تمتون داستانی می

در شناخت کـودک   اعتماد قابلمنبعی  عنوان بهاند؛ بنابراین متون داستانی ضمنی بیان کرده صورت بهها در داستان

 ي تربیتی دوران کودکی داراي اهمیت بسیار هستند.و موانع فلسفه

 

 مبانی نظري:. 8

وجود داشته است و  1هاي خاصی در ارتباط با فلسفه دوران کودکیدر طول تاریخ و در اعصار مختلف دیدگاه

ی وسط قروني که از دوران باستان تا ا گونه به ؛اند آمده به وجودگوناگونی در این زمینه  هايایام نگرش باگذشت

 به بعد دارد.نگرش به کودک، نوعی نگرش متفاوت از عصر رنسانس 

اطاعـت کنـد.    تـر  بـزرگ از افـراد   صـرفاً اسـت کـه بایـد     شده گرفتهفردي در نظر  عنوان بهکودک  2در چین باستان

هـاي زنـدگی تـابع معلـم     جنبـه ي بایست در همهآموزان میدانش 1هند باستان در .(25و  27 ص ،1111)الماسی،

آموزان حق رقصیدن، نـواختن موسـیقی   دانش و شد یمتلقی تنبیه بدنی عاملی براي تمرین و ریاضت آنان  باشند و

ید بر آن بـود تـا کودکـان اعضـاي مفیـد      تأک 7ایران باستان در (.41 ص ،4،1170مایرنداشتند )بیهوده را  و سخنان

کـه کودکـان بایـد     معتقـد بودنـد   و گماردند یمها سالخوردگان را براي تربیت آن معموالً باشند وبراي جامعه خود 

اسـرائیل در  یت بنـی ترب .(10-51 ص ،1111ی،شوند )الماسبراي شغل پدر تربیت ببرند و شغل پدر خود را به ارث 

اند تمامی واژگان شریعت را یـاد بگیرنـد و   گرفته و کودکان مجبور بودهیله پدران صورت میوس بههاي باستان زمان

تمایل به سرکشی دارند و بـه ایـن دلیـل قـوانین      تاًرفطقد بودند کودکان معت آنان یرش نبود،پذ قابلهیچ خالقیتی 

نیز تنهـا کودکـان سـالم و توانـا را      7(. در یونان باستان16 ص ،1170مایر،گرفتند ) یمسختی را براي آنان در نظر 

و شـد  هـاي ابتـدایی کـودکی آغـاز مـی     یت از سالو تربین تعلیم همچن ،(171-171ص  ،1111ي )الماسی،دار نگه

از اسـالم نیـز    قبـل  (.102 ص ،1170مایر،است )شده  یمها تربیتی محسوب ترین روشیه بدنی یکی از اساسیتنب

خورد، همچنـین مردمـان   تولد به چشم می محض بهکردن دختران  گور به زندهدر میان اعراب جاهلی آدابی همانند 

 .(166 ص همان،آموختند )ها نمیتن را به آندادند و خواندن و نوشمکه به تعلیم کودکان خود اهمیت نمی

                                                   
1 -philosophy of childhood 

2. Ancient China 

3. Ancient India 

4 - Mayer.f 

5. the Ancient Persia 

6. Ancient Greece 
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توان در آثار اندیشمندان این دوران نیز مشاهده کرد؛ افالطون معتقـد اسـت   این عدم توجه به دوران کودکی را می

 ارسـطو  (،17 ص ،1161،هستند )خسـرونژاد یه فروماي خود افرادکه کودکان به دلیل عدم تعادل در قواي وجودي 

ایـن تنهـا از طریـق زور     داد وشاگرد افالطون معتقد است که باید آداب نیک را از طریق عادت در کودک پـرورش  

آید، وي کـودک را   یمکند که آدمی گناهکار به دنیا  یمید تأکین عقیده بر ا 1شود نه دلیل. اگوستینوس یمحاصل 

 .(51 -14ص ، 1111یع شود )کاردان، و مط بردار فرمانپندارد که باید توسط مربی موجودي شرور می

موجـودي تـابع    عنوان بهاي از تاریخ بشریت یافت کودک در دوره دستتوان به این نکته با توجه به مطالب فوق می

نشـود موجـودي کامـل تلقـی      سـال  بزرگو تا وقتی  شده نظر گرفتهو... در  نابالغ و وابسته به وي، شرور، سال بزرگ

این طرز تلقی نسبت بـه کـودک و    از رویکرد غالب، اما خورند یمهاي مخالف نیز به چشم هدیدگا هرچند شود،نمی

ي مقابـل ایـن    نقطـه اما رویکرد دیگري کـه   و شود؛یاد می« وسیله مثابه بهکودک » یکردرو عنوان بهدوران کودکی 

-اندیشـمندان مشـاهده مـی   که در میان آثار متفکـران و   است« هدف مثابه بهکودک » یکردروگیرد نگرش قرار می

 شود.

یقـت  و حقریا و متمایل به صداقت  یبکودک یعنی انسانی ساده و طبیعی و  بار آوردنانسان، »، 2از دیدگاه مونتنی

 1یـوس کمن (.17 ص ،1111کاردان،کند )ي معتقد است که معلم باید ابتکار و خالقیت را در کودک بیدار و ،«است

اعتقاد داشـت کـودک هماننـد یـک      بود ویداً طرفدار تنبیه بدنی بودند مخالف شد خود کهزمان با اکثر معلمان هم

نیـز بیـان    4، الکگیاه در حال رشد است و باید از روي محبت او را رشد داد و باید براي کودکان احترام قائـل بـود  

رد، همچنـین معتقـد   دارد تنبیه بدنی از بدترین چیزها است و فقط در مواقع خیلی خاص باید از آن استفاده کمی

اهمیت به کـودک   اوج سري است. یرهمستعد خگذاشت مگر در کارهایی که کودک در آن  آزاد یدبااست کودک را 

آغاز و انجام تربیت اسـت   که کودککند بیان می صراحتاًیافت، وي این موضوع را  7هاي روسوتوان در اندیشهرا می

-260صـص   ،1170درس داد )مـایر،  رغبتشـان نظر و  بر اساسباید ، وي معتقد است به کودکان سال بزرگنه فرد 

112.) 

 یز تحولی شگرف در عقاید دوران جاهلیت اعراب به وجـود آمـد.  ن با ظهور اسالم و مبعوث شدن پیامبر اکرم )ص(،

ضـاد  ت ماقبـل بـرخالف دوران   تنهـا  نـه ي جـامع بـود کـه    ا برنامهص( و امامان معصوم ) یامبرپیت و تربتعلیم  برنامه

شـد   یمـ تـوجهی بسـیار داده    خورد، بلکه به کودکان و دوران کودکی و آمـوزش آنـان   ینمطبقاتی در آن به چشم 

 (.1111)الماسی،

                                                   
1. Agvstynvs 

2-Montaigne 

3. Kmnyvs 

4. Locke 

5. Rousseau 
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یش دارد و زمانی که این بنا بر اساس این مبنـا شـکل   گرا یکردرولذا بناي هر نظام تربیتی به سمت یکی از این دو 

ی تفـاوت  طـورکل  بـه با نظام مبتنی بر رویکرد دیگـر   که طلبدی را میها و ملزومات تربیتی خاصگیرد اهداف، روش

ي وسـو  سـمت ناچـار، بـه   شود بهاثر ادبی نیز که براي کودکان ترسیم می هر شود.می قلمداددارد و متضاد یکدیگر 

و استلزامات ادبی خـاص خـود    ها روشگراید و در چنین حالتی اثر ادبی، کودک، اهداف، یکی از این دو رویکرد می

ي ما از کودک خشـت اول بنـاي تعلـیم و     سازهمعناي کودکی، »توان گفت، یت میدرنهابنابراین ؛ کند یمرا هویدا 

 .(66-65 ص ،1161)خسرونژاد،« تربیت و هم ادبیات کودک است

ات او اسـت، در شـناخت   کند شناخت کودک و عـالم و درونیـ  چه تعلیم و تربیت براي دستیابی به آن تالش میآن

گیـرد و امـا   قـرار مـی   مـدنظر اول تحلیل کودک و مفهوم کـودکی   درروش سود جست، دو روشتوان از کودک می

-از طریـق تحلیـل مـی    کنند وي با کودک ارتباط برقرار ا گونه به اند توانستهشوند که دوم آثاري تحلیل می درروش

 گیـرد،  یمـ در این روش فرایند تحلیل و کشف به دو صـورت انجـام    کرد کهي بند مقولهتوان وجوه مشترک آنان را 

توانمندي خود را ثابت کنند و ارتباط  اند توانستهدر طول زمان  ها افسانه «.هاي ادبیات کودک یککالسو  ها افسانه»

ر قـرار  یتـأث مخاطبینی از یک فرهنگ خاص را تحـت   اند توانستهنیز  1خوبی با مخاطب برقرار کنند و آثار کالسیک

 (.47، ص 1161خسرونژاد،کنند )ي خود جذب سو بهداده و کودکان چندین نسل را 

توان از طریق آن کودک را کشف کرد آثاري است که در قالـب قصـه و داسـتان    یی که میها مؤلفهدرنهایت یکی از 

یات اخالقی، اجتماعی، و خصوصها ها داراي ویژگیکودک در هر یک از داستان مسلماًشده است.  ینتدوها براي آن

 بعضـاً هـاي متفـاوت و   چگونه برداشت داد کههاي کوتاه نشان ین بررسیا ی، رفتاري و...خاصی است.و ذهنعقالنی 

رو ایـن فلسـفه بـه تبیـین بیشـتري نیـاز دارد تـا از سـویی          یـن ازامتناقض از فلسفه دوران کـودکی وجـود دارد و   

 سویی دیگـر مشـخص شـود کـه رویکـرد غالـب بـه فلسـفه         و ازدد تر گررویکردهاي نسبت به آن روشن و ملموس

ي کـودک   موردعالقـه سـایر عوامـل    در برابـر استفاده کردن از داستان  لذا تربیتی دوران کودکی در ایران چیست؟

اسـت ایـن اسـت کـه بـا توجـه بـه دو         مدنظرچه در این پژوهش ، آنعالوهب بینشی عمیق و ژرف را به دنبال دارد.

یک از دو رویکرد  کداماست مشخص شود ادبیات داستانی ایران به  الزم در باب اهمیت به کودک، رشدهذکرویکرد 

 2هـاي کودکـان توسـط متخصصـان ادبیـات کـودک      اي از داستانبراي کشف این موضوع مجموعه که گرایش دارد

تربیتـی( دوران   -ي فلسـفی ها فهمؤلي تربیتی )نویسندگان ایران نسبت به فلسفه 1تا نوع نگاه و رویکرد شده انتخاب

 کودکی آشکار شود.

 ها. مروري بر پیشینه1

                                                   
1. Classics 

از: دکتر خسرونژاد، دکتر مکتبی فرد و دکتر فرزانفر. اند عبارتي این پژوهش را بر عهده داشتند ها کتابمتخصصین ادبیات کودک که داوري  -2  

3. Approach 
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بیـان   2هـاي تفکـر  یدئال براي تحریک مهـارت ااي تحت عنوان فلسفه براي کودکان، یک ابزار در مقاله 1( اکتاوین1

ي تفکر کودکان، نوجوانان و جوانان کمک کنـد، بـه   تواند بر روند توسعهفلسفه براي کودکان چگونه می کهکند می

ي عمـل ارائـه دهـد، لـذا وي در     ي آن در عرصـه ي براي استفادهکاربردعبارتی وي به دنبال آن است تا از فلسفه، 

تواند یک تمرین عالی براي ذهن آنان باشـد. برخـی   فلسفه براي کودکان چگونه می که دهد یمپژوهش خود نشان 

-نشان می پژوهشي این باشد: اولین یافتهژوهش فوق در راستاي اهداف و نتایج این پژوهش نیز میهاي پاز یافته

سیسـتمی   عنـوان  بـه شود کـه اسـتفاده از فلسـفه    دهد که عناصر فرهنگی و اجتماعی موجود در جوامع موجب می

ي دیگـر  نتیجـه  متأسـفانه د. ی طوالنی است تا عقاید موجود تغییر کنـ زمان مدتیازمند تفکر ني آموزشی در توسعه

-در علـوم و فـن   آناستفاده از آن )دهد که در نظام آموزشی رومانیایی، فلسفه و کارکردهاي این تحقیق نشان می

تـوان  کـه مـی   اي بهتر و...( کامل شـناخته و درک نشـده اسـت   جامعه ساخت حل مشکالت جامعه،شناخت  آوري،

 ( درک1: اسـت از دو دلیـل   متأثرباشد. این یافته ا ازجمله ایران نیز مییم به اغلب کشورهتعم قابلگفت این یافته، 

مـردم   ( اکثـر 2یک ابزار در جهت ابتکار عمل در شناخت مشکالت، وجود ندارد. عنوان بهدرستی از رویکرد فلسفی 

 کند.کمک نمی وپرورش آموزشتنها موجب تعالی یافتن ذهن شده و به مسائل و مشکالت  1معتقدند که فلسفیدن

داسـتان   بـر نقـش  یـد وي  تأکمستقیم با پژوهش حاضر در ارتباط اسـت   صورت بهیکی دیگر از نتایج این مقاله که 

هاي فلسـفیِ  جاي تمرکز بر بحثفلسفه براي کودکان به درروشین معتقد است اکتاو .استمنبعی فلسفی  عنوان به

حال وي بیـان   ینباا یر فلسفی مانند داستان باشد.ید بیشتر بر موضوعات مختلف غتأکشود توصیه می شده شناخته

اي از یـک بحـث   کنندگی و شیوهتوان وارد این عرصه کرد، مطالب باید سبک تحریککند که هر مطلبی را نمیمی

یـک ورزش   عنـوان  بهها شوند و آنجذاب می کامالًی که این دو ویژگی را داشته باشند دروس فلسفی داشته باشند.

ي معتقد اسـت بـراي دروس   و گیرد.وار از اطالعات خاص قرار می یطوطشود که در مقابل یادگیري یفلسفی یاد م

هاي داستانی مانند افسـانه و داسـتان   توانیم از متون مختلفی از کتابشده در مدارس ابتدایی و متوسطه می یینتع

ي خود نقش داستان را در تـدریس دروس بـه روش فلسـفی    ین وي در مقاله؛ بنابرا(2012اکتاوین،) یمکناستفاده 

ي و کنـد. در مدارس ابتدایی یاد می خصوص بهیک ابزار مهم در جهت بهبود یادگیري  عنوان بهمهم دانسته و از آن 

جهـت اسـتفاده از آن را    یـن ازایرمستقیم مبانی فلسفی دارند و غ صورت بهداند که موضوعاتی می ازجملهداستان را 

 کند.ي موضوعات فلسفی اساسی توصیه میجا به

فلسـفه و کـودک    کتـاب  1فلسـفه بـراي کودکـان و دیگـر افـراد      اي تحت عنواندر مقاله 4ی. راپاپورتج یلیام.( و2

                                                   
1 -Octavian,Gruioniu 

2- The philosophy for Children, an ideal tool to stimulate the thinking skills 

 
3 -philosophize 

4 -William J. Rapaport 
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العـاده از  اي فـوق هر فصـل ایـن کتـاب مجموعـه     در دهد.ی و تحلیل قرار میموردبررساز گرت ماتیوز را  2خردسال

در صفحات نخستین کتاب، از ادعاهاي فلسفی کودکان سخن  مثال عنوان بهشده است.  یانبنظرات فلسفی کودکان 

هـاي حیـرت و شـگفتی     یزهبـاانگ کند که فلسـفه  وي بیان می 1«سرگرمی و بازي»نام فصل دیگري به  درید. گومی

-انم که نمـی دمی»ي دهد که برخی ادعاهاي کودکان به جملهدر این فصل نشان می او براي کودکان همراه است.

شمارد، چراکه این همان چیزي است کـه سـقراط را نیـز دچـار     شود، لذا کودکان را نیز فیلسوف میختم می« دانم

از فلسـفه   قادرنـد کودکـان چگونـه    کـه دهد ماتیوز نشان می« 4استدالل»به فصل مربوط  در و حیرت کرد.مسئله 

 کند!کودکانه چگونه نظریات مختلف فلسفی را نقد میهاي دهد که فلسفیدناستفاده کنند، او همچنین نشان می

یر تـأث است. در ایـن فصـل مـاتیوز نقـش و     « 7داستان»اما فصل دیگري از کتاب فلسفه و کودک خردسال با عنوان 

یی بـر دوران کـودکی   بـه سـزا  یر تـأث برد کـه  هایی نام میکند و از بسیاري از داستان یمداستان را بر کودکان بیان 

هایی که در آن نویسندگان کـودک را نادیـده   پردازد، کتابهاي داستان میبرخی از کتاب نقد بهدارند؛ او همچنین 

از کتـاب دیگـري بـه نـام     « 7شـادي »ي در فصلی تحـت عنـوان   و کنند.ساالن را مهم تلقی میگرفته و تنها بزرگ

یک داسـتان بایـد همـراه بـا برخـی      » گوید:مخاطب قرار داده و می نویسندگان کودکان را« 5وگو با کودکانگفت»

کودکـان همـواره در    چراکـه « یحاً مربوط به زندگی کودکان است آغاز شودترجی که سؤاالتموضوعات فلسفی و یا 

ا در ها نیز حصـول اطمینـان ر  باشند، لذا باید از موضوعات و نتایج داستانها میها و نتایج آنحال ضبط از داستان

 ارتباط با کودک کسب کرد.

ي مـاتیوز برخـی   ها براي کودکان با بتلهایم موافق است، امـا بـه گفتـه   یت وي در بحث ارزش فلسفی داستاندرنها

اخالقی منفورنـد قابـل نقـد و     ازنظرو یا کودکان  هاي کودکان نادرست استنظرات در مورد کودکان مانند، نگرش

اخالقـی از کودکـان برترانـد وجـود      ازنظـر ساالن نگرشی با این محتوا که بزرگي معتقد است و باشد.حتی رد می

ندارد. لذا ارزش اصلی این کتاب حول محور مباحث فلسفی ارزشـمندي اسـت کـه در مکالمـات و نگـرش زیبـاي       

 (.2007راپاپورت، دارد )انسانی وجود 

پـس از  « تی ادبیـات کـودک و کـودکی   ی در چیسـ تـأمل »ي تحـت عنـوان   ا مقالهدر  6ابرشتاین -ین لسنیک( کار1

آن  باهـدف یربنـاي تعریـف ادبیـات کـودک     زکه  کند یمپرداختن به تعاریف در این دو مقوله این نکته را یادآوري 

                                                                                                                                                          
1- Philosophy for Children and Other People 

2 -Philosophy and the Young Child 

3 - Puzzlement and Play 

4 -Reasoning 

5 -Storise 

6 -Happiness 

7 - Dialogues with Children 

8 - Karin Lsnyk- Abrshtayn 
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کند که آیـا کتـاب کـودک کتـابی اسـت کـه کـودک آن را         یمرا مطرح  سؤاالتشود؛ اما در ادامه این  یممشخص 

هـا را  و کودکان نیز آن اند ساالن بزرگهایی که براي ارش شده است؟ کتابنوشته یا کتابی است که براي کودک نگ

کنـد کـه یکـی از    آیند؟ سپس به ایـن نکتـه اشـاره مـی    ها هم ادبیات کودک به شمار می؟ آیا آنچطور خوانند،می

ادبیـات  »درون  «کـودکِ »و « ادبیـات »ها و نقدهاي ادبیات کـودک آن اسـت کـه    ي بیشتر نظریههاي اولیهویژگی

ایـن   نظـران  صـاحب پندارد و از نظریات یش مستقل از یکدیگر میوب کمها را ی فرض کرده و آنجا شدنرا « کودک

هاي بسـیاري  حلکند که راه یمیت به این نکته اشاره درنهاو  حوزه در بیان چیستی این دو مقوله سود جسته است

را کـاهش نـداده اسـت و    « کـودکی »و  «ادبیـات کـودک  »ستی ، بسیاري از مشکالت مربوط به چینظران صاحباز 

 و نقـد رسـد کـه ادبیـات کـودک     یت به این نتیجـه مـی  درنها را نیز کم نکرده است. ها کتابهاي متناقض از  یلتأو

نیـز   «کودکـان »کنـد و همـین   تعریـف مـی   انـد  کودکـان ادبیات کودک، خود را همچون وجودي که معلول و براي 

بـاقی   –چون منبع تعـارض بـراي آنـان    و بنابراین هم -و منتقدانی نویسندگان بستگ دلمل چون عاهستند که هم

 .(10- 17 ص 1165نقل از خسرونژاد، به ،1111ابرشتاین، –کارین لسنیک )ماند. می

در برنامـه فلسـفه بـراي     فلسـفه  نشینی ادبیات کـودک و ی برهمتأملي تحت عنوان ا مقاله( مرتضی خسرونژاد در 4

کنـد کـه ادبیـات کـودک همـواره      به این دیدگاه تکیه مـی  «کودک»و « فلسفه»از از تبیین کوتاهی  پس ن،کودکا

نظـري   تأمـل و هیچ  اند جستهي کودک بوده است و از آن براي تحقق اهداف خود سود ها برنامهعاملی در  عنوان به

نظـران در ایـن نهضـت در مـورد     هـاي صـاحب  کند که اکثر بحـث ي اضافه میو بر این مفهوم صورت نگرفته است.

وي در مقالـه   قرارگرفتـه ابزاري در دست این عوامل  عنوان بهیات تربیتی بوده و ادبیات صرفاً و نظر و فلسفهکودک 

است که در تعامل مفاهیم کودکی و فلسفه جایی را نیز به ادبیات کودک اختصـاص دهـد و رابطـه سـه      بر آنخود 

ي رویکرد باشد که همزمان با پرورش تفکر فلسفی وجو جستیت در درنهال کند و ي دو مفهوم تحلیجا بهمفهوم را 

 (.1167خسرونژاد،)یت مستقل ادبیات نیز ارج نهد و هوماهیت  و کودکان

است تا هـدف ادبیـات    بر آناي دیگر با عنوان مفهوم کودکی و هدف ادبیات کودک ( مرتضی خسرونژاد در مقاله7

تـوان بـه ایـن     یمـ هایی که در این پژوهش ارائه داده اسـت از دو طریـق    فرض یشر پبی مبتن کودک را کشف کند.

از طریـق تحلیـل نظریـات گونـاگون      و سپسیافت: ابتدا از طریق تحلیل آثار کالسیک ادبیات کودک  دستمنظور 

از اسـت کـه حرکـت     بـر آن ی، تربیتی و فلسفی در مورد مفهوم کودکی. وي در پـژوهش خـود معتقـد    شناخت روان

اي واحد سـوق دهـد و بـا محـور قـرار دادن روش دوم و       یجهنتطبیعی به  طور بهرا  شده مطرحهاي  یهسواز  هرکدام

یجه ایـن  نت ی قرار دهد.موردبررسیت هدف ادبیات کودک را درنها ها آن و نقدي نظریات مربوط به کودکی بند گروه

توان همچـون معیـاري   کالسیک، ادبیات کودک آزمایش شود که می و آثار ها افسانهپژوهش آن است که در تحلیل 

 .(1164خسرونژاد،شود )شده براي کودکان به کار گرفته  یدهآفری آثار و بررسدر نقد 
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درآمدي بر فلسفه ادبیات کودک نظریـه معصـومیت و تجربـه    « معصومیت و تجربه»( مرتضی خسرونژاد در کتاب 7

 ي یکسـان، ا گونـه  بهیل و نقد را نیز تأوو  نظري وجه ي یکسان،ا گونه بهو نظریه را  و مفاهیم فلسفه کند یمرا مطرح 

 دانـد.  یمـ تفکیـک   یرقابـل غ –یـت  درنها –یک واقعیت واحد فرض نموده و همه مفاهیم یادشـده را   از عملی، وجه

اسـت، در ایـن   در حیطه فلسـفه ادبیـات کـودک     ها آنین از مجموعه مفاهیم و مسائلی که تبیین و گشودن همچن

اصـلی ایـن    يها افتهیکه از « معصومیت و تجربه»طرفی نظریه  از کتاب تنها به مقوله هدف و روش پرداخته است.

و کـارایی آن در بررسـی آثـار شـاعران      شـود  یمژوهش است براي نخستین بار در حد و معناي موجود آن مطرح پ

ی و تحلیـل  موردبررسي کهن ایرانی  افسانه 45در این کتاب  .رود یمي ایرانی به آزمون ها افسانهکودک ایران و نیز 

 ر، آشـکا را در هماهنگی با فرایند و سازوکار رشد شـناخت کـودک   ها افسانهي شگرف این ها تیظرفو  ردیگ یمقرار 

 سازد. یم

 

 شناسی مطالعه. روش4

(. با توجـه بـه ماهیـت موضـوع     1114کرسول، است ) 2، پژوهشی کیفی1پژوهش حاضر با استناد به دیدگاه کرسول

ها سپس بـه   در این نوع از پژوهش ابتدا به گردآوري داده .است 1یدایشیپ یرغپژوهش حاضر، طرح پژوهش از نوع 

را پـاالیش   موردمطالعهها، عنوان و نمونه  در طی پژوهش، پرسش گرشود و پژوهشها پرداخته می وتحلیل آن یهتجز

 (.44: 1114 مورهاوس،میکات و نمود )

هـا  وتحلیـل داده  یـه تجزبر اساس طیفی از سطوح مختلف تفسیر و تجرید، سه رویکرد را براي  7و کوربین 4استراس

 اند:ارائه کرده

 کند.هاي خود را توصیف و تشریح می: در این رویکرد پژوهشگر بدون هیچ تحلیلی، تنها داده7رویکرد توصیفی

این رویکرد مستلزم حدودي از تفسیر و نیز پیش از آن انتخاب اطالعات است و اگرچه : 5تفسیري-رویکرد توصیفی

یابـد. ایـن   یـل سـوق مـی   تأوها در این رویکرد به سمت تفسیر و توصیف، هدف مهم آن است ولی برخی از توصیف

 -صــیفی(، رویکــرد تو122: 1114، 10مورهــاوس و 1، بــه نقــل از میکــات1112و همکــارانش  6رویکــرد را )بلنکــی

                                                   
1. John W. Creswell 

2 .qualitative research 

3. Emergent 

4. Strauss 

5. Corbin 

6. Descriptive 

7. Descriptive- narrative 

8. Belenky 

9 - Maykut 

10 - Morehouse 
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 اند.تفسیري نامیده

طلبد و براي سـاخت مفـاهیم اصـول یـک     ها را می: باالترین سطح تفسیر و تجرید داده1تجریدي -رویکرد تفسیري

 (.1114، به نقل از میکات و مورهاس، 1110رود )استراس و کوربین، می به کارنظریه و تشریح یک پدیده 

تجریـدي سـوق پیـدا     -تفسیري است که به سمت رویکرد تفسیري -در این پژوهش توصیفی مورداستفادهرویکرد 

هـا را  هـا، آن صورت که پژوهشگر ابتدا اسناد مرتبط با موضوع را بررسی و همزمان بـا گـردآوري داده   ینبدکند؛  می

 است. پرداخته یبررسیت به درنهاوتحلیل کرده  یهتجز

ي است کـه طـی   ا پروسه 1یل فکريتحل فکري است. –ی تأملو  2هاي تحلیل محتواییاین پژوهش از نمونه پژوهش

تکیه  موردپژوهش هاي یدهپدآن محقق بر توانایی شهودي و قوه تشخیص خود براي به تصویر کشیدن یا ارزشیابی 

هـاي فنـی   هـا بسـتگی دارد تابـه روش   کند و کارکرد آن بیشتر به قـوه شـهودي خـود محقـق در تحلیـل داده     می

یـراز توانـایی شـهودي و قـوه     غ بـه هاي دیگـري کـه   واژه ها.ها در مقولهي دادهبند طبقهند مان ها دادهوتحلیل  یهتجز

یت حساس تخیل، قوه نهفته، معرفت درونی، تفکر از: اند عبارتباشد، می ذکر قابلتشخیص براي توصیف این فرآیند 

الزم به ذکـر اسـت    البته .(111و  112صص  ،7،1142وگال 7بورگ ،4و کنکاش )گال تأملورزي و بررسی همراه با 

هـا  امکان تعیـین یـک روش اسـتاندارد بـراي تحلیـل داده     ، ذهنی است عمدتاًتحلیل فکري امري »که جایی از آن

)همـان،  «، ضـروري اسـت  زیاد تمرینا ، همراه بیک پژوهشگر باتجربه در کناربنابراین کارآموزي ؛ یستن یرپذ امکان

یعنـی   آوري اطالعـات نیسـت،  تحلیل محتوا سهولت کار بدین دلیل است که نیـازي بـه جمـع    درروش (.111ص 

ي محقـق  از طرفی نیز در تحلیل محتوا نقش اندیشـه  اما یا تحلیل شوند؛و ید استنتاج و بااطالعات موجود هستند 

 خـود  ن انبـوهی از اطالعـات،  ها و اطالعات دارد و لذا خود پژوهشـگر بایـد از میـا   بیشتر از نظریه مراتب بهاهمیتی 

 (.260-251 صص ،1162ساروخانی،بزند )تصمیم بگیرد و سرنوشت پژوهش خود را رقم 

هاي داسـتان   صورت هدفمند از میان کتابصورت اسنادي بوده، بدین معنا که نمونه بهها بهبنابراین گردآوري داده

هـا تـا    وتحلیـل داده  یـه تجزهمچنـین رونـد   اسـت،   شده انتخابکودک و نوجوان توسط متخصصین ادبیات کودک 

 گرفته است. ( صورت1161نقل از فرزانفر  به ،1117)میکات ومورهاوس، «5یشدگ اشباعنقطه »به رسیدن 

 کنید:توسط متخصصان ادبیات کودک را در جدول زیر مشاهده می شده انتخابهاي  اسامی کتاب

 

                                                   
1. Interpretation- Abstraction 

2. Content analysis 

3. Intellectual analysis 

4 - Gall 

5 - Borg 

6 - Gall، Jesus 

باشد. یمیابی به اطالعات جدیدتر  . این اصطالح به معنی، حصول اطمینان از عدم دست1  
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 شده در پژوهش یلتحلهاي مجموعه داستان -3-4جدول 

 سال انتشار نویسنده عنوان

 1145 صمد بهرنگی ماهی سیاه کوچولو

 1171 بهرام بیضایی حقیقت و مرد دانا

 1155 هوشنگ مرادي کرمانی مرباي شیرین

 1162 احمد اکبرپور من نوکر بابام نیستم

 1161 هوشنگ مرادي کرمانی هاي دیگر تنور و داستان

 1165 بایرامی محمدرضا زندکوه مرا صدا می

 1145 صمد بهرنگی یک هلو هزار هلو

 

، مـوردنظر نسبت به روش کار و نتایج حاصل از تحقیق کیفـی   1هاي زیر براي اعتمادسازيیت محقق از روشدرنها

، ساخت ممیزي یا سـاخت  4ها آوري داده ي جمع ( چهار روش چندگانه1167) 1و گیوبا 2استفاده کرده است. لینکن

هـاي   راه عنـوان  بـه را  5یـا روش کنتـرل اعضـا    و مطابقـت دادن بـا اعضـاي    7بـا تحقیـق   ، کـار 7مسیر بررسی منظم

 منظـور  بـه (. در پـژوهش حاضـر، پژوهشـگر    147ص  ،1114انـد )میکـات و مورهـاس،     اعتمادسازي معرفـی کـرده  

قـرار داد. محقـق بـا توجـه بـه ایـن دو روش        مورداسـتفاده اعتمادسازي از روش مسیر ممیزي و نظر متخصصـین  

تمام کارهایی که براي انجام پژوهش صورت گرفته ثبت کرده و در اختیار اعضاي کمیتـه قـرار داده    مرحله به حلهمر

 است و هر مرحله با نظر اعضاي کمیته اصالحات صورت گرفت و سپس محقق مرحله بعد را شروع نمود.

 

 هاي پژوهش. یافته1

واقع گشت  موردپژوهشمانده،  يبرجاچه از متون است و آندر طول اعصار نوع دید و نگاه به کودک متفاوت بوده  

 يهـا  بانـام رویکرد معطوف به ادبیـات کـودک    دو ي دو طرز نگاه متفاوت به این دوران از زندگی است. دهنده نشان

« کـودک همچـون هـدف   » یکـرد رواند. کـودک در   شده یمترس« کودک همچون وسیله»و « کودک همچون هدف»

ي مقابل نقطهشمارند. را آرمان انسان بودن می« کودکی»و  گیرد یمو هنر مبنا قرار  کودک یاتادبیشتر در حوزه ب

                                                   
1 .Trust worthiness 
2. Lincoln 

3 .Guba 

4 .Multiple methods of data collection 

5 .Building an audit trail 

6 .Working with research 

7 .Member checks 
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پـذیر  ین رویکرد کودکان را موجوداتی ضعیف، ناقص و آسـیب ا است.« کودک همچون وسیله» یکردرواین رویکرد، 

دانـد، لـذا در ایـن    مـی  سـاالن  بـزرگ ِ یرقابل نفوذ بودن را تنهـا از آن غو  کمال قدرت، مانندهایی داند و ویژگیمی

 .بودن است سال بزرگدیدگاه انسان بودن، 

 موردقبـول کـه   يطـور  بـه ي آنـان   یشـه اندسازي میان رفتـار و   به هر صورت شکل دادن به رفتار کودکان و یکسان 

بدیل نسـل جدیـد   ت جز بهترین حالت خود  ینانهب خوشاست و در بهترین و  گذشته گراباشد، رویکردي  ساالن بزرگ

سرانجام در تحمیـل   یبها کوششی ي زمانهاي گذشتگان نیست و این رویکرد در همهبه ابزاري جهت تحقق آرمان

ی کودکـان،  بـر آگـاه  « کـودک همچـون هـدف   » یکـرد روکه  یدرحالتوان گفت یت میدرنها ینده دارد.بر آگذشته 

 بـر عـدم  « کـودک همچـون وسـیله   » یکـرد رود دارد، یتأکخالقیت، تمامیت کمال و گرایش آنان به عشق و آزادي 

در دیـدگاه نخسـت    بـر آن ید دارد؛ عالوه تأکآگاهی، درخودماندگی، کثرت، نقص و گرایش کودکانه به غرایز پست 

براي رسیدن بـه   معتقدندساالن نیز دچار عدم آگاهی و نقص شوند و شود که احتمال دارد بزرگاین امر آشکار می

هـاي کـاملی   انسـان  عنـوان  بـه ، سـاالن  بـزرگ کودک شود، ولی در رویکرد دوم به  مجدداًسال باید رستگاري بزرگ

 (.101-100 ص ،1161خسرونژاد،اند ) یدهرسشود که طی فرآیند گذر از کودکی به کمال  یمنگریسته 

هـا و نـوع نگـاه    پوشـاند کـه ایـن عوامـل را در داسـتان     ي عمل میاهمیت این دو رویکرد زمانی به این مقاله جامه

کند که نوع نگاه به کودک در میان نویسـندگان  یابیم. این نوع نگرش مشخص میي داستان به کودک مینویسنده

یـا  و غیرصـریح   صـورت  بـه و موانعی که نویسندگان  ها مؤلفهجامعه چگونه و مطابق چه رویکردي است و همچنین 

توانـد بـازنمودي از ایـن تصـویر     داستان به بهترین شـکل مـی   یراست بهپردازند چیست و ها میمستقیم به بیان آن

 شـده  انتخـاب تربیتی و موانـع موجـود در هفـت داسـتان     -ي فلسفیها مؤلفه؛ در زیر به بیان ذهنی در عینیت باشد

 شود:پرداخته می
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 شود:تربیتی زیر مشاهده می –ي فلسفی ها مؤلفهي هوشنگ مرادي کرمانی در داستان تنور نوشته 

 ي داستان تنورها مؤلفه 1-3

 1در داستان ها مؤلفهراه  بر سرموانع موجود  تربیتی موجود در داستان-ي فلسفیها مؤلفه 

 هاي گذشتهیرپذیري از عقاید کورکورانه و سنتتأث یفرا شخصدید  1

 همگرایی یطلب استقاللروحیه  2

 یشیاند ژرفعدم  همدردي 1

 سطحیدید  روحیه انتقاد از دیگران 4

 عدم وحدت شخصیت تردید منطقی 7

 مطیع بودن یريپذ انعطاف  7

 هاي خودعدم شناخت خویشتن و توانایی طلبی یترقخالقیت و  5

 جوییو روحیه چاره مسئلهبیان  6

 سالترس از بزرگ
 دید وسیع 1

 رضایت از خود و استفاده از تجربیات دیگران 10

 کنجکاوي 11

 ي هوشنگ مرادي کرمانی به شرح زیر است:نوشته مرباي شیرین ي داستانها مؤلفه

 ي داستان مرباي شیرینها مؤلفه -1-8

 ها مؤلفهراه  بر سرموانع موجود  تربیتی موجود در داستان-ي فلسفیها مؤلفه 

 داوريپیش یشیاند ژرف 1

 سالخود بزرگ مسئلهتالش براي حل  2

 یشیاند ژرفعدم  یطلب استقالل 1

 دید سطحی روحیه انتقاد از دیگران 4

 سالبزرگ کورکورانهیت تبعهمگرایی و  یدهبر عقپافشاري   7

 مطیع بودن یريپذ انعطاف 7

 متهم کردن کودک آگاهی از جهل خود 5

 مقصر جلوه دادن کودک استفاده از تجربیات دیگران 6

 وحدت شخصیت 1

 جویی یقتحق 10 ساالننپذیرفتن عواقب اعمال توسط بزرگ

 کنجکاوي 11

 

                                                   
شویم تر متوجه میشود، اما با نگاهی عمیقتربیتی واقع می –هاي فلسفی موجود در داستان است که برسر راه مولفهدر نگاه اول، منظور موانعِ  - 1

ي تاثیرات آن تا ادبیات کودک پیش رفته است.باشد که دامنههاي موجود در جامعه نیز میتحت تاثیر گفتمان که این طرز تلقی  
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 باشد:ي زیر میها مؤلفهي صمد بهرنگی داراي داستان ماهی سیاه کوچولو نوشته

 ي داستان ماهی سیاه کوچولوها مؤلفه -1-0

 ها مؤلفهراه  بر سرموانع موجود  تربیتی موجود در داستان-ي فلسفیها مؤلفه 

 کورکورانه از کودکتوقع پیروي  قابلیت انعطاف در برابر شرایط 1

 سالخود بزرگ یشیاند ژرفتعمق و  2

 یشیاند ژرفعدم  یطلب استقالل 1

 دید سطحی روحیه انتقاد از دیگران 4

 سالبزرگ کورکورانههمگرایی و تبعیت  ي صدرسعه 7

 سرکوب عقاید هاي انسانیطرفداري از ارزش 7

 جامعیت ذهن 5

 کودکتمسخر، توهین و عدم پذیرش سخنان 

 استفاده از تجربیات دیگران 6

 وحدت شخصیت 11

 جویی یقتحق 11

 کنجکاوي 12

 

 است: شده برداشتي زیر ها مؤلفهي صمد بهرنگی در داستان یک هلو هزار هلو نوشته

 ي داستان یک هلو هزار هلوها مؤلفه -1-4

 ها مؤلفهراه  بر سرموانع موجود  تربیتی موجود در داستان-ي فلسفیها مؤلفه 

 سالروحیه ترس از بزرگ روح عواطف و احساسات دوران کودکی 1

 سالخود بزرگ یشیاند ژرفتعمق و  2

 دید سطحی یطلب استقالل 1

 روحیه انتقاد از دیگران 4

 هاسال به ارزشتوجهی بزرگ یب

 طلبی یترق 7

 هاي انسانیطرفداري از ارزش 7

 وحدت شخصیت 5

 اموراستدالل  6

 دید فرا شخصی 1

 همدردي 10
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 شود:ي زیر مشاهده میها مؤلفهي بهرام بیضایی در داستان حقیقت و مرد دانا نوشته

 ي داستان حقیقت و مرد داناها مؤلفه -1-1

 در داستانها  مؤلفهراه  بر سرموانع موجود  تربیتی موجود در داستان-ي فلسفیها مؤلفه 

 یت ذهن فلسفی و تعمقجامع عدم یفرا شخصدید  1

 سالخودِ بزرگ یطلب استقاللروحیه  2

 یشیاند ژرفعدم  ها انسانیطرفداري از ارزش 1

 دید سطحی روحیه انتقاد از دیگران 4

 یدانش کافعدم  تردید منطقی 7

 یدهبر عقپافشاري   7

 سالید نادرست توسط بزرگبر عقاپافشاري 

 طلبی یترق 5

 صدري سعه 6

 دید وسیع 1

 وحدت شخصیت 10

 جویی یقتحق 11

 کنجکاوي 12

 باشد:ي زیر میها مؤلفهي احمد اکبرپور بیانگر داستان من نوکر بابام نیستم نوشته

 ي داستان من نوکر بابام نیستمها مؤلفه -1-6

 ها مؤلفهراه  بر سرموانع موجود  تربیتی موجود در داستان-ي فلسفیها مؤلفه 

 سالحریص بودن بزرگ ي وخودمحور هاي انسانیطرفداري از ارزش 1

 سالترس از بزرگ یطلب استقالل 2

 تفکر انتقادي 1
 سال به کودکتوجهی بزرگبی

 وحدت شخصیت 4

 شود:ي زیر مشاهده میها مؤلفهبایرامی  محمدرضادر داستان کوه مرا صدا زد نوشته  

 صدا زدي داستان کوه مرا ها مؤلفه -1-7

 ها مؤلفهراه  بر سرموانع موجود  تربیتی موجود در داستان-ي فلسفیها مؤلفه 

 هاي کودکنادیده گرفتن توانایی همدردي 1

 سالترس از بزرگ یطلب استقالل 2

 ساالن در مورد کودکباورها و اعتقادات نادرست بزرگ تفکر انتقادي 1
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 گیري. نتیجه6

ی و تحلیـل  موردبررسـ ي اصـلی  ها مؤلفهیی از ها مؤلفهدر هفت داستان ایرانی خرده  شده انجامهاي تحلیل بر اساس

 باشد:است که به شرح زیر می قرارگرفته

 ي فرعیها مؤلفه ي اصلیها مؤلفه 

 ذهن فلسفی 1

فیلیـــی جـــی  »

 «اسمیت

 ( جامعیت1

 ( تعمق2

 پذیري( انعطاف1

ــفی 2  روح فلســـــ

 «شریعتمداري»

 ( تردید منطقی1

 ( کنجکاوي2

 یشیاند ( ژرف1

 ( دید وسیع4

 ي صدر( سعه 7

 طلبی یترق( 7

 ( وحدت شخصیت5

 هاي انسانیي از ارزش( طرفدار6

 فکري ( استقالل1 یطلب استقالل 1

 ( استقالل عملی2

 در بیان عقاید ( رشادت1

 مسئله( روحیه حل 4

 ي بر عقاید خود( پافشار1 تفکر انتقادي 4

 امور( قدرت استدالل 2

 ( استفاده از تجربیات دیگران1

 مسئلهیان ( ب4

 ( سرکوب عقاید نادرست7

 عواطف و احساسات کودکی ( روح1 همدردي 7

 یی برقراري ارتباط با دیگران( توانا1 یفرا شخصدید  7

  جویی یقتحق 5

ي فلسـفی نسـبت بـه    ها مؤلفهشود که می آشکار ها،تربیتی در داستان -ي فلسفیها مؤلفهبا نگاهی هرچند گذرا به 

ي که تنها داستان ماهی سیاه کوچولو و حقیقت و مرد دانا حـاوي  ا گونه بهي تربیتی تعدادي کمتري دارند؛ ها مؤلفه

اند؛ از طرفی بـا توجـه   ي تربیتی نگاشته شدهمایهها بیشتر با درونباشد و سایر داستاني فلسفی عمیق میها مؤلفه
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طبـق رویکردهـاي، کـودک    کـودک ) توان دریافت نوع نگاه غالب نویسندگان بـه  یرانی میهاي ابه مجموعه داستان

باشـد، در  می« ي هدف مثابه بهکودک »همچون هدف و کودک همچون وسیله( و دوران کودکی با توجه به رویکرد 

و گـویی   رسـیده یـت بـه اسـتقالل    درنهادانـد امـا   داستان تنور هرچند در ابتدا کودک خود را ناتوان و وابسته مـی 

ین رویکـرد و نگـاه را در   همـ  خواهد با شرایط موجود و نوع نگاه جامعه به کودک بـه مبـارزه برخیـزد.   نویسنده می

داستان مرباي شیرین، ماهی سیاه کوچولو، یک هلو هزار هلو، حقیقت و مرد دانا، من نوکر بابام نیسـتم و کـوه مـرا    

 شود.زند مشاهده میصدا می

سـاالنی کـه کـودک را در    ساالن به کودک دارنـد، بـزرگ  هاي خود به مخالفت با نگاه بزرگاستاننویسندگان در د

هـاي  داننـد. در داسـتان  پـذیر مـی  ي وسیله( دیده و او را موجودي ناقص و ضعیف و آسـیب  مثابه بهرویکرد )کودک 

ش جامعه بـه مبـارزه برخیزنـد.    اند تا کودک را چون فیلسوف به تصویر بکشند و با نگرمذکور نویسندگان در تالش

لذا رویکرد نویسندگان ایرانی به کودک بیشتر مشتمل بر نگاه تربیتی به همراه، مخالفت بـا نـوع نگـاه مرسـوم بـه      

 باشد.کودک در جامعه می

 

Abstract 

 

The purpose of this research is the content analysis of the components educational philosophy and 

built in obstacles of childhood in children's literature in iran.  

The stories which were investigated in this study included seven iraniain fiction selected by 

experts.these fictional texts were analyzed using content analysis and reflection  intellectual 

methods. The results showed that there were seven main components of educational philosophy of 

childhood among them and they included philosophy of mind , philosophical spirit, independence, 

critical thinking, empathy, vision and truth-seeking. Further more, in this study, some texts are 

extracted from the stories which can remove philosophical obstacles which children face in their 

childhood such as convergence, lack of understanding of children by the adults and opinion 

repression. 

Among Iranian story books, the authors approach to early childhood education  were in accordance 

with"looking at the child as an end".  

Keywords: educational philosophies, childhood, children's literature, story, content analysis , 
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 بررسی و فهم هنردرمانی عرفانی مبتنی بر حکمت اشراق

 

 4معصومه زارعی    0بابک شمشیري    8محمد مزیدي   3داود دهقان

 

 چکیده:

هاي معنوي از نظر سازمان  قرارگرفتن هنردرمانی در کنار مداخالتی همچون هیپنوتراپی، مراقبه، یوگا و درمان

اشراق بر حکمت ذوقی و کشفیات  بهداشت جهانی، لزوم بازنگري و فهم آن را ضروري نموده است. تأکید شیخ

در بیان آراي خود از طرفی دیگر، اهمیت  درونی انسان و تلطیف درون از طرفی و استفاده از زبان ادبی و هنري

ترین قلمروهاي مکاتب فلسفی است که به  شناسی یکی از مهم ارزشاین بازنگري و بررسی را مضاعف نموده است. 

هاي  پردازد. در این مقاله با مبنا قراردادن حکمت اشراق به مثابۀ یکی از فلسفه شناسی و اخالق می مقوالت زیبایی

هدف این نوشتار، تبیین و تشریح  آن هستیم.و هنردرمانی  شناسی زیباییه دنبال استخراج اصول اصلی اسالمی، ب

مبانی حکمی هنر اشراقی به مثابۀ بنیادي نظري در هنردرمانی اشراقی است. بنابراین، در این مقاله سعی شده 

اي کنونی، بر اساس مبانی فلسفی حکمت اشراق  هاي مشاوره است پس از تشریح هنردرمانی به مثابۀ یکی از روش

 – وصیفیروش این پژوهش از نوع تهاي آن در این فلسفۀ اسالمی پرداخته شود.  به بررسی و تحلیل اصول و روش

به تفسیر و استنتاج تلویحات  ،حکمت اشراقمبانی فلسفی  تفسیري است؛ بر این اساس که محققان پس از تشریح

 درمانی اقدام خواهند کرد. آن در روان

 حکمت اشراق -1اشراق،  -2هنردرمانی،  -1 کلید واژگان:

 

 مقدمه .3

هاي هنري توسط یک متخصص  یافتۀ آثار و فعالیت توان تجویز آگاهانه و سازمان هنردرمانی را به طور ساده می

بالینی تعریف نمود. به عبارتی هنردرمانی نوعی روش درمان است که در آن درمان از طریق فعالیت هنري انجام 

روهی یا انفرادي انجام پذیرد. منظور از هنردرمانی، تواند به صورت فعالیت گ پذیرد. امروزه هنردرمانی می می

تواند براي افرادي که خیلی درمانده  (. این نوع درمان، می14، ص: 1157روانی است )ویلیامز،  -هاي روحی درمان

اند یا براي کسانی که مشکل سالمت ذهنی دارند و همچنین براي کسانی که احساس خوبی نسبت به  شده

                                                   
1 اه شیراز، . دکتراي فلسفۀ تعلیم و تربیت دانشگ  Email:dosiran@gmail.com  

2 . دانشیار بخش مبانی دانشگاه شیراز   

3 . دانشیار بخش مبانی دانشگاه شیراز   

4 . دانشجوي دکتري فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شیراز   
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(. در این نوشتار سعی 11درمانی ندارند، مفید باشد )همان، ص:  وگو مانند مشاوره یا روان گفت هاي به شکل درمان

شده است بجاي بررسی رابطه و یا تأثیر هنر در پیشگیري و یا درمان اختالالت روانی از طریق پژوهش کمّی، به 

خته شود. روش انجام این پژوهش، ایرانی پردا –هاي اسالمی  تشریح و فهم فلسفی آن در چارچوب یکی از فلسفه

دهد )پتن،  هاي کیفی قرار می را در زمرة روش ( به صراحت آن2006پدیدارشناسی هرمنوتیک است که پتن )

هاي فلسفی به روش مشائیان به حوزه تمثیل و عالم خیال و  سهروردي عالوه بر بیان اندیشه(. 277، ص: 2006

هاي فلسفه هنر و تاریخ هنر به آثار او  پژوهان در حوزه موجب توجه دانشو همین امر  هاي هنري وارد شده جنبه

 اي که به تدریج شاهد توسعه فکري و محتوایی در مورد آثار سهروردي هستیم. گشته است، به گونه

 ها، معماري مساجد و مدارس و باغ است. هاي فلسفی آثار هنري ایرانیان مبتنی بر مبانی حکمی و مرتبط با اندیشه

گاه  اند. اگرچه هنرمندان ایرانی هیچ همه مبتنی بر حکمتی ایرانی ـ اسالمی ، شعر و ادبیاتها بري گچ، ها کاري آیینه

گرفت، زیرا مکتبی  بهره از حکمت متعارف زمان خود نبودند، اما مبانی نظري این هنر مورد توجه قرار نمی بی

تواند  مان وجود دارند، اکنون نیز می ر هنر فرهنگ گذشتهآن مبانی که دد. ش جداگانه براي آن نظر گرفته نمی

ایران قبل و بعد اسالم به لحاظ  د.مورد استفاده هنرمندان براي خلق آثار هنري در دوران حال و آینده قرار گیرن

است و این  همواره فرهنگ و حکمتی توحیدي حاکم بوده ،در ایران نیستند.فرهنگی چندان متفاوت از یکدیگر 

خوش تغییر بنیادي نشود و این یک ویژگی  سویی با مبانی اسالم سبب شد تا فرهنگ غالب بر ایران دست هم

 (.6ص:  1112زاده،  ت )کمالیفرد براي ایران در میان سایر کشورهاي اسالمی اس منحصر به

تب هاي هنردرمانی این مک هدف این پژوهش بررسی و فهم چیستی هنر در حکمت اشراق و استخراج روش

فلسفی است. بنابراین ابتدا به بیان نظریات رایج پیرامون چیستی هنر و سپس تبیین جایگاه هنر در حکمت 

اسالمی پرداخته شده  -هاي هنردرمانی عرفانی مبتنی بر این فلسفۀ ایرانی  اشراق و در پایان به استخراج روش

 تفسیري است. –ها در این پژوهش، توصیفی  است. روش تحلیل داده

 

 نظریات رایج پیرامون چیستی هنر: .8

از آنجا که واژة هنر و مضامین مربوط به زیبایی در فلسفۀ سنتی به معناي رایج امروز آن مطرح نبوده است، لذا به 

پیشنهاد حکماي جاویدان خرد، گام نخست براي ادراک مقولۀ هنر  از دیدگاه سنتی آن است که واژة 

گذاریم، چرا که این هنرها براي انبساط خاطر و خوشایند حواس ساخته را به کلی کنار ب« شناسی زیبایی»

(. هنر از سنخ 76، ص: 1164اند. به نظر ایشان، هنر فضیلت عقالنی است نه واقعیت فیزیکی )کوماراسوامی،  نشده

ردي است. هاي ف دانستن است، نه از جنس اراده و تمایل. زیبایی نیز از منظر سنتی امري کلی و مستقل از ذائقه

« نیکی»و « معرفت»زیبایی به مقولۀ نظر، تعلق دارد نه به مقولۀ احساسات. لذا زیبایی در قلمرو اندیشۀ سنتی با 
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بخشد. طبق این تعریف، زیبایی  مرتبط است و همین ارتباط با این دو عنصر بنیادي است که به آن جذابیت می

ت که با کمال، حقیقت و شایستگی قرین باشد. پس امور عبث جاذبۀ نهفته در کمال است و اثر هنري آنگاه زیباس

 (.11، ص: 1174را مهم پندارند )رید،  اي آن توان زیبا انگاشت، هرچند عده و مبهم را نمی

ترین دستاورد این نظریه آن است که زیبایی امري عینی است که در بطن اثر هنري قرار دارد نه نزد ناظر.  مهم

(. زیبایی امري 121، ص: 1155اجد یا فاقد صالحیت شناخت زیبایی باشد )حیدري، چون ممکن است ناظر، و

توان گفت جمال، ظاهرِ حقیقت است و حقیقت، باطن جمال. بنابراین امور زیبا نه تنها  صرفاً ذهنی نیست، لذا می

است )بیناي مطلق، شان  خوشایند هستند بلکه قبل از هرچیز حقیقت دارند و خوشایند بودن آنها ناشی از حقیقت

 (.11، ص: 1167

امري عینی و مینوي است که با حفظ هویت ملکوتی خویش به عالم ملک « زیبایی»در اندیشۀ سهروردي نیز 

اي است از زیبایی  آمده و در آغاز آفرینش در آدم ابوالبشر به ودیعه نهاده شده است. بنابراین زیبایی حسی نشانه

شناسی  شناسی و جهان سهروردي بر نظریۀ ابصار و جریان قاعدة مشاهده در معرفت عالم انوار. با توجه به تأکید

شناسی اشراقی، زیبایی نیز با شهود مستقیم و نه از رهگذر تفکر  اشراقی و نظریۀ شهود عقالنی در قلۀ معرفت

نیز جز تجلی شود. ادراک حقیقت، همان ادراک شهودي و طور وراي عقل است. آنگاه هنر  استداللی، ادراک می

حقیقت در جان هنرمند و در اثر هنري نخواهد بود. در سلسله مراتب تشکیکی ادراک، ادراک حسی به جلوة 

گیرد و ادراک خیالی به صورت مجرد مثالی آن و ادراک شهودي عقالنی به حقیقت  محسوس زیبایی تعلق می

 (.61، ص: 1155شود )سهروردي،  مطلق و مجرد از حجاب آن نایل می

داند، با این حال  می« شهود»و یا « دیدن»از میان فیلسوفان هنر بندتو کروچه، فیلسوف ایتالیایی نیز هنر را 

داند. از اینرو شهود در نظر کروچه  نگرش وي به هنر، نگرشی ذهنی است و آثار هنري را موجودات ذهنی می

چه، ویژگی خاص هنر این است که دریافت نیست و بلکه برابر آن است. طبق نظر کرو 1چیزي فراتر از بازنمود

احساس زیبایی آن از راه شهود و مکاشفه است نه از طریق فکر و استدالل و بیان آن غنایی است یا تغزلی نه 

کند به زبان  یابد و در لوح خیال مجسم می علمی و فلسفی. یعنی انسان آنچه را که به شهود و مکاشفه درمی

نظر وي ادراک هنري نیز یک نوع معرفت است ولی نوعی کامالً مستقل. معنی واقعی سراید. به  تخیل یا شعر می

وجو نمود. به اعتقاد کروچه، معرفت براي انسان از دو راه  استقالل هنر را باید در همین طریقۀ ادراک آن جست

کاشفه و شهود، راه شود؛ یکی شهود و مکاشفه و دیگري استدالل و تعقل. و هنر از نوع اول است، لذا م حاصل می

 (.47، ص: 1176درک زیبایی است. )کروچه، 

شناسانه را عبارت از  در فلسفۀ ایدآلیسم آلمان، شیلینگ نیز به نوعی قائل به شهود هنري است و شهود زیبایی

                                                   
1. Expression 



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

61 

شناختی همان شهود عقلی  نامد. هرچند به نظر شیلینگ، شهود زیبایی کنش خالق و مبتنی بر صرافت طبع می

داند. شهود فکري، شهود  صورتی محسوس به خود گرفته است اما او نیز زیبایی را امري صرفاً ذهنی می است که

دهد و به زعم وي با شهود عقلی فالسفه قابل  هنري و شهود زیباشناسانۀ شیلینگ، همه در سطح ذهن رخ می

گونه نیست  یگري اینقیاس است اما آن دو از یک جنس نیستند، یکی متضمن برهان و استدالل است و د

 (.77، ص: 1112زاده،  )کمالی

داند و عقل استداللی )جزوي( را در برابر عقل کلی )شهودي( به  سهروردي، علم حقیقی را یکسره شهودي می

کند. لذا ادراک حقیقی در نزد وي ادراک شهودي است و ادراک زیبایی  سو در برابر خورشید تشبیه می چراغی کم

 (.17، ص: 1152شهودي خواهد بود )سهروردي، )فره حقیقت( نیز 

(. به این 5، ص: 1167کار هنري هنگامی واقعی است که هنرمند، شهودي معنوي داشته باشد. )بیناي مطلق، 

سازد و این هنرمند اهل شهود است که قادر به ساختن چنین  ترتیب اثر هنري حقیقی، تصویري از حقایق می

هنري نه فقط بازتاب ذهنیات پراکنده و احساسات متفرق یک هنرمند نیست، بلکه تصویري است. بنابراین اثر 

کند، بلکه باید مُدرِک نیز کمال متناظر  محاکاتی است از حقیقت و در درک این حقیقت، کمال مُدرَک کفایت نمی

 با آن را دارا باشد و کمال مُدرِک، فضایل نفسانی اوست.

 

 هنر به مثابة یک مداخلة درمانی: .0

شنیداري( را -هاي هنري )دیداري  هاي خالق با استفاده از مواد و روش از دیدگاه فیلیی ویلیامز، انجام فعالیت

هاي هنر درمانگرانه، رشد هویت، شخصیت و نیز  (. هدف از فعالیت177، ص: 1157هنردرمانی گویند )ویلیامز، 

خودمحور است. سایمون معتقد است که  برانگیختن احساس موفقیت در کودکان ازطریق ابزارهاي ابتکاري

درمانی هنري، مستلزم توجه به نیازهاي روانی بیماران، نظیر نیاز به آزادي، اظهار وجود و  هنردرمانی یا روان

ها و تولیدات هنري را  هاي هنري نیست و فعالیت آرامش است و بر همین اساس نیازمند توجه به جزئیات مهارت

دهد  ها بلکه به دلیل نقش روانکاوانه و درمانگرشان مورد توجه قرار می شناسانۀ آن یینه به خاطر رویکرد زیبا

 (.12، ص: 1115)سایمون، 

براي نظام ی هاي گوناگونی توسط مراجع دانشگاهی و دولتی و نیز سازمان بهداشت جهان بندي تا کنون طبقه

، ها هاي خاصی دارد. در یکی از تقسیم بندي خدمات پزشکی مکمل و جایگزین ارایه شده است که هر کدام قابلیت

هاي مذهبی، یوگا و در نهایت هنردرمانی  تیشن، درمان به مداخالتی همچون هیپنوتیزم و تصویرسازي ذهنی، مدي

 ت.اشاره شده اسبدن  -اي تحت عنوان مداخالت ذهن و موسیقی درمانی در طبقه

هاي  هاي تاریخی و فلسفی این رهیافت که در پس پیشینه یابیم شناسانه به این مداخالت، درمی با نگاهی روش
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 گردد نیز می هنردرمانیکه شامل  -شناختی مشترکی وجود دارد. برخی از این مبانی مشترک درمانی، مبانی روش

کید بر أت، محور -محور و نه بیمار -درمان فرد، بدن -وحدت ذهن، کل نگري در مراقبت و درمان ز:عبارت است ا

آموزش ، رتباط و یگانگی با طبیعته، ازندگی و استفاده از وجوه گوناگون براي پیشگیري اولیه، ثانویه و ثالثی ةشیو

 (.41، ص: 5توجه به ابعاد فلسفی و معنایی در سالمت )، به عنوان مراقبت بهداشتی اساسی

 

 جایگاه هنر در حکمت اشراق: .4

رفته بود یعنی پدیدارشناسی هرمنوتیک با تغییرات و هانري کربن با کلیدي که به قول خودش از هایدگر گ

اضافاتی که به آن داد، رمزگشایی حکمت ایرانی را آغاز کرد. کربن با این هرمنوتیک منطبق شده، نگاهی نوین به 

حکمت اشراق، ادبیات و هنر اشراقی کرد و این روش به او امکان داد تا از صورت به معنا و از ظاهر به باطن سیر 

هاي تو در تویی هستند که تنها با تأویل  . در این اندیشه نه تنها هستی که آثار ادبی و هنري نیز داراي الیهکند

هاي درونی  هاي ظاهري براي نفوذ به الیه توان به درون انها راه یافت. کارکرد تأویل یا هرمنوتیک، عبور از الیه می

 (.111، ص: 21هاست ) و عمیق پدیده

شود، مکان و زمان آن روایات است. براي کربن، محل  هنري، امر مهمی تلقی می-هاي ادبی تموضوعی در روای

هاي ذوقی، عالم مثال است. عالم مثال عالمی است میان عالم محسوسات  هاي عرفانی و حکایت حدوث این روایت

به همین جهت با عالم  دهد. این عالم ازسنخ ماده نیست و و عالم مجردات که این دو عالم را به هم پیوند می

محسوسات متفاوت است، داراي رنگ و شکل است و جنسی لطیف دارد و به همین سبب نیز با علم مجردات 

متفاوت است. عالم مثال یا ناکجاآباد خارج از جغرافیاي مادّي است و محل رویدادهاي ادبی، هنري و عرفانی است. 

لوژیک )آفاقی( ندارد. به همین دلیل کربن در مطالعۀ آثار کم، زمان کرنو زمان است و یا دست این عالم بی

، ص. 17گیرد ) زمان صورت می کند؛ زیرا این رویدادها در عالمی بی هنرمندان و شاعران کمتر به زمان توجه می

جهت نیست که برخی از شاعران و  (. به عبارت دیگر، کربن بر مکان روایت تکیه دارد تا بر زمان آن. پس بی141

 نامند. زمان می رمندان را بیهن

نماد از جمله مسائل ادبی و عرفانی است که محور برخی از آثار کربن قرار دارد. کربن، تعریف خاصّی از نماد دارد 

ترین  شود. نماد از منظر کربن، مهم هاي او در زمینۀ ادبیات و هنر اشراقی محسوب می که این تعریف، بنیاد بحث

 دارد: یی رویدادهاي روحانی و معنوي است. کربن اظهار میعنصر زبانی براي بازگو

گونه که اجراي  شود؛ همان شود، بلکه هر آن، از نو رمزگشایی می نماد، هرگز یکبار براي همیشه توضیح داده نمی»

 (.121، ص: 17« )شود، بلکه هر اجرایی همیشه نو است یک قطعۀ موسیقی هرگز یکبار براي همیشه توصیف نمی

توان به توصیف موضوعات معنوي پرداخت.  این هر اثر هنري اصیلی، آکنده از رمز است؛ زیرا بدون رمز نمیبنابر
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ها،  ها، شکل بیان هنر سنتی، بیانی رمزگونه است تا بتواند شهودهاي خالق اثر را باز نماید. در این خصوص، رنگ

وجودي برتر و از عالم معنا هستند. تأویل اشراقی  ها، نورها، کلمات و صداها همه رمزهایی از حقایقی با درجۀ حجم

هاي تو در تویی است که با  تواند موجب حرکت از ظاهر به باطن شود. در درون این باطن نیز الیه  )عرفانی(، می

توان به حقیقت آن راه یافت. در این تأویل، مخاطب اثر هنري، منفعل نیست، بلکه مخاطب خود  روش تأویل می

کشف دنیاي اثر نایل آید.دنیاي اثر که با کشف هنرمند به  به دانش تأویل باشد تا به کمک آن بتواند بهباید مجهز 

(. در این رویکرد، مخاطب چنان مهم است که با 66، ص: 17دست آمده است، باید با کشف مخاطب ادامه یابد )

 –کند و با حضور او، رویداد هنري  رکت میمیرد. بنابراین مخاطب نیز در رویدادهاي اثر هنري ش نبودن او، اثر می

هاي شهودي با هر مخاطب، در حدّ آمادگی و دانش تأویلیش بازسازي و بازنمایی  شود. حکایت ادبی از نو تکرار می

 (.117، ص: 21شوند ) می

این اندیشه مشحون از ذوق و شهود است. این دو  است.اش اشراقی  مبانی نظري در اندیشه سهروردي نظیر فلسفه

ویژگی بیش از آن که در قلم متبلور باشد، در هنر متبلور است؛ به این معنا که آثار هنري، محمل گویاتري براي 

 (.112، ص: 21شوند ) محسوب می به تصویر کشیدن ذوق و شهود

یابیم. هر یک از  فرادي اهل سیر و سلوک را می، در میان هنرمندانمان اژرف بیندیشیممان  اگر در سنت گذشته

اند. هر  بدیل بی و ... اماکن مذهبی و غیرمذهبیشعر، قصّه، موسیقی، معماري آفریدند، نظیر  آثار هنري که آنان می

آنها  ۀتمامی این آثار یکی است، زیرا همأ . منشهستند یک از این آثار یک خلق جدید و یک ذوق و شهود جدید

برداري از یکدیگر نیستند، زیرا حاصل شهود  در تجلیات خداوند ریشه و از یک حقیقت حکایت دارند. این آثار گرته

 د.ان افراد مختلف

اشراق مشخص و سپس مبانی  ۀها و محورهاي فلسف بررسی شاخصه با هنري سهروردي ۀشیوه بررسی اندیش

. اندیشید، فهم شود این طریق، آن چه سهروردي درباره هنر می شناسی بر اساس آنها بررسی شدند تا از زیبایی

ۀ نزدیکی اندیشد. توانند با استفاده از مبانی هنر اشراقی، بنیانی تازه در خلق آثار هنري درافکنن هنرمندان می

ي بود ا هنرمندان و فالسفه آن دوران به دلیل تعامل نزدیک آنان نیست، بلکه فرهنگ حاکم بر آن دوران به گونه

کرد که  اندیشید. هر یک از این افراد، دریافت مشترکشان را به زبانی مطرح می که هر اهل دلی به یک طریق می

گفت: شرقیان تا هنگامی باید درباره چرایی ایجاد انقطاع میان هنر و حکمت ي. یکی فسلفه بود و دیگري اثر هنر

نهد،  شود و روي به غرب می که شرق از شرقیت خود جدا می اند، جدا از حکمت نیز نیستند، اما از زمانی که شرقی

برد. در مبانی هنر غرب این تعالی وجود ندارد، بنابراین هنري که بر اساس این مبانی شکل  تعالی هنر را از یاد می

ی داریم. توانیم ادعا کنیم که فرهنگ شرقی و ایران در دوره کنونی نمید. بگیرد نیز از این تعالی به دور خواهد بو

فرهنگ حاکم بر جامعه کنونی ما مادي است و از آرزوي تعالی، بهره چندانی ندارد. اکنون تنها پیشرفت مادي و 
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 ت.دنیایی مطرح اس این

داند، بلکه خود را  سس حکمت اشراق نمیؤالبته او خودش را م ؛سس نحله فلسفی اشراقی استؤسهروردي م

سهروردي حکمت معنوي ایرانیان باستان را به حکمت  (.12، ص: 12) داند احیاگر حکمت نوري ایرانیان می

بزرگ  ۀکند. هانري کربن سهروردي را با سلمان فارسی صحاب پس از اسالم متصل می ةبالندگی و دور

کند و معتقد است، همان نقشی را که سلمان در صدر اسالم دارد و رابط میان اسالم و  اهلل)ص( مقایسه می رسول

شود این حکمت به  سهروردي هم دارد و او حکمت ایرانی را با حکمت اسالمی متصل کرده و باعث می ایران است،

سهروردي مانند دیگر حکماي اسالمی به صورت مستقل در حوزه هنر وارد  (.142، ص: 17) حیات خود ادامه دهد

یم اشراقی مباحثی را در این حک است. هاي آن در آثارش استفاده نکرده نشده و از این اصطالح یا مترادف

هاي  دیدگاه ،نهاآتوان از  کند و مباحثی را در هنر سنتی و اشراقی و عشق دارد که می مابعدالطبیعه مطرح می

حکمت  ۀگاه و زمین هنري او را استخراج کرد. حکمت اشراق، چیزي از هنر حقیقی است و هنر هم بهترین جلوه

 اشراق است.

کنند نور در  ر است. نور رمز خودآگاهی و خداآگاهی است. به زعم برخی که فکر میفلسفه اشراقی، فلسفه نورمحو

فلسفه سهروردي جانشین وجود در فلسفه مشاء است، نور نه تنها جانشین وجود نیست، بلکه امري جدا از وجود 

 ۀاست. هم هاي نور، آگاهی به ذات و داشتن شعور طبق رمزگشایی سهروردي، یکی از خصلت(. 45، ص: 11) است

شناسی است. اصل و  توان گفت نورشناسی، آگاهی پس می .مند حول محور نور تشکیل شده است نظام ۀاین فلسف

تواند مبناي حکمی هنر اشراقی  هایی دارد که می بنیاد همه فلسفه سهروردي، معرفت است. معرفت اشراقی ویژگی

اسالمی جایگاه خاصی دارد. نور، رمز وحدت توحیدي نور به عنوان موضوع حکمت اشراق در هنر . قرار گیرد

داند. معرفت اشراقی متعلق به جان  ترین حس را باصره می اسالمی در هنر اسالمی متجلی است. سهروردي مهم

باید با سیر و سلوک و و  معرفت اشراقی از نوع معرفتی است که باید در حکیم اشراقی متجلی شودت. هاس آدم

ن امر محقق شود. هنرمند باید با سیر و سلوک حقایقی را در درون خود محقق کند و در مجاهدت و ریاضت ای

واقع اثر هنري تجلی شخصیت، وجود و حقایق هنرمند است. سهروردي اصطالح شهود و مشاهده را به تمام 

اک شهودي دهد و اصل ادراکات و معارف را هم در ادر مراتب سه گانه؛ ادراک حسی، باطنی و خیالی تعمیم می

شناسی  معرفت، شناسی اشراقی کند، اوج معرفت در ادراک شهودي است، یعنی اوج معرفت در معرفت ترسیم می

 (.77، ص: 11د )شو عقل شهودي محسوب می
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 مبانی هنر اشراقی .1

سهروردي نیز مانند سایر حکماي اسالمی، مستقیماً به هنر نپرداخته است و در تمام آثار وي به ندرت سخنی 

یک از  شود. هیچ خورد و کلمۀ هنر و مترادفات آن در آثار وي به نحو آشکار مطرح نمی دربارة هنر به چشم می

، نزد فالسفۀ سنتی به مفهوم رایج امروز 1شناسی اصطالحات هنر، طبیعت، الهام، شکل و مضامین مربوط به زیبایی

 (.111، ص: 16آن مطرح نبوده است )

اند که  ک آن نقش اساسی در آفرینش هنري دارد، همانطور که در مورد افالتون گفتهاز آنجا که زیبایی و ادرا

(. سهروردي در 11، ص: 10نشاند، پس براي هنر ارزش واالیی قائل است ) افالتون زیبایی را در جایگاه باالیی می

هنر نیز در نزد سهروردي  (. بنابراین77، ص: 11نشاند ) را در جایگاه واالیی می« حُسن»العشق،  رسالۀ فی حقیقت

 قهراً از منزلتی واال برخوردار خواهد بود.

تواند بر اساس  دهد که هنرمند و هنرشناس می عالوه بر این، سهروردي یک سلسله مبانی مابعدالطبیعی ارائه می

مددرسان  اي غنی، هاي رمزي سهروردي به عنوان پشتوانه آن، هنر اشراقی را استنباط نماید. در این کار رساله

 خواهد بود.

 

 نسبت هنر و حکمت .6

دهد. طبق نظر وي، خمیرة ازلی حکمت  سهروردي نظري خاص پیرامون تاریخ فلسفه و سرچشمۀ حکمت ارائه می

رو حکمت علم  (. از این16، ص: 11خواند، از عالم علوي القاء شده است ) می« ابوالحکماء»به هرمس، که او را 

بخشد و بدون آن هنر  یدان خرد، هنر مبتنی بر علم قدسی است که بدان نظم میقدسی است. به نظر اصحاب جاو

 (.145، ص: 2هیچ وجه و دلیلی نخواهد داشت )

(. در تفکر اسالمی 17، ص: 11معنا بوده است ) در نزد فیلسوفان قرون وسطاي مسیحی نیز هنر بدون حکمت، بی

توان گفت هنر هم از صنعت و  مادي و پایۀ حکمی. بنابراین می نیز مفهوم هنر همواره بر دو پایه استوار است: پایۀ

مند است و قادر است که همۀ  مند است. حکمتی که از عقل استداللی و شهودي هر دو بهره هم از حکمت بهره

 (.11، ص: 4ها مشاهده کند. ) اشیاء و امور را در اصل علوي آن

گوید  داند و می و بورکهارت این حقیقت را شهود عقالنی می اي عقالنی است به نظر کوماراسوآمی حقیقت هنر قوه

تر از استدالل و  منظور ما از عقل، معناي اصلی آن یعنی نیرویی مربوط به شهود حقایق ابدي است که بسیار وسیع

ماند بلکه اوج  (. عقل در منظر سهروردي نیز نه تنها به صرف سطح عقل بحثی محدود نمی15، ص: 24فکر است )

 (.55، ص: 12واسطۀ حقایق است ) در شهود بی آن

                                                   
1. Aesthetic 
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سنت نه »اند  هنر سنتی هم با شناخت سر و کار دارد و هم با امر قدسی و از آن دو منفک نیست تا جایی که گفته

(. یکی از طرق 110، ص: 27« )گوید تنها از طریق کلمات بشري بلکه از طریق صور هنري نیز با آدمی سخن می

گونه که سهروردي، طرح عظیم حکمت نوري خود را ملهم از علم حضوري  ام است. همانشهود امر قدسی، اله

بخشند و در حقیقت اثر واقعی هنري بر اساس این  داند، در جمیع سنن، فرشتگان هنر به هنرمند الهام می می

زد افالتون اعتبار یابد، چنانکه در ن (. هنرمند واقعی بدون الهام کارش سامان نمی61، ص: 7شود ) رابطه خلق می

 (.147، ص: 16شعر نه فقط به هنر بلکه به الهام است )

(. 11، ص: 27شود ) هایی است که مستقیماً از وحی صادر می از سویی دیگر، هنر قدسی مرتبط با اعمال و آئین

راقی هر دو گردند. حکیم و هنرمند اش شوند و به زبان رمز بیان می هنر و حکمت هر دو از طریق شهود دریافت می

 (.147، ص: 16کنند ) نمایند و در این عالم به زبان رمز بیان می اصل حقیقت و زیبایی را در آن عالم مشاهده می

اي الهی دارد و همچون عقل استداللی همگانی نیست و از طریق فکر حاصل  اما این عقل شهودي، سرچشمه

تواند آن بصیرت  گردد. از این طریق است که هنرمند می میشود، بلکه به صاحب ریاضات و مجاهدات اعطا  نمی

در سرآغاز سنت، نخستین آثار »اند  خویانه را که منبع تمامی هنرهاي قدسی است به دست آورد. لذا گفته فرشته

 (.22، ص: 27« )اند هنر قدسی، اعم از هنرهاي تجسمی و صوري، به دست خود فرشتگان خلق شده

داند. سهروردي از سویی در سیر نزولی، همۀ موجودات  هنر را از فیض انوار مجرده می سهروردي هم حکمت و هم

داند و از سویی در سیر صعودي نیز همۀ نغمات و نقوش زیبا و علوم و معارف را از  عالم را از آواز پر جبرئیل می

 داند: صفیر سیمرغ می

سازهاي عجیب مثل ارغنون و غیر آن از صدا و رنّات او اند؛  همۀ علوم از صفیر سیمرغ است و از او استخراج کرده»

(. سیمرغ که از سویی عقل اول است 101، ص: 12« )اند و هر نقشی در جهان، ناشی از پرتو او است. بیرون آورده

، 16و صادر نخستین و از سوي دیگر هما فرشتۀ وحی یا جبرئیل است، هم منشأ معرفت است و هم منشأ هنر )

 (.147ص: 

گیرد به این معنا نیست که هنر  گویند که هنر از عقل سرچشمه می براین اگر دانشمندان اسالمی میبنا

راسیونالیستی است و از ذوق معنوي منقطع است بلکه بر عکس، عقل در این معنا درهاي وجود خود را بر الهام 

 (.165، ص: 1گشاید ) می

دراد، بیشتر درصدد نمایان ساختن فضایی است متفاوت  هنر ایرانی که پیوندي عمیق و نزدیک با حکمت اشراق

با فضاي عالم جسمانی. آن فضا که به نحوي حاکی از عالم مثال است در هنرهاي ایرانی بر سبیل تمثیل به طرق 

سازد  شود. به عنوان نمونه نگارگري ایرانی سطح دوبعدي را به تصویري از مراتب نور مبدل می مختلف نمایانده می

دهد و او را متوجه  اي عالی از آگاهی ارتقاء می نده را از افق حیات عادي و وجدان روزانۀ خود به مرحلهو بین
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، ص: 27سازد مافوق این جهان مادي که در عین حال داراي مکان، الوان و اشکال خاص خود است ) جهانی می

77.) 

خورد. درخشش انوار،  اسالمی به چشم می –پرتوافشانی نور به عنوان موضوع فلسفۀ اشراقی، در سراسر هنر ایرانی 

واسطه و غیر  اي شگرف بخشیده است. بورکهارت نور را نماد تجلی بی هنرهایی نظیر نقاشی و معماري را جلوه

بنیادین اسالم یعنی وحدانیت است و هیچ  کند و معتقد است نور نماد اندیشۀ نظري حقیقت معنوي معرفی می

رو هنرمند مسلمان در آفرینش و ارائۀ  (. از این75، ص: 4تر از نور براي بیان وحدت الهی وجود ندارد ) رمزي عمیق

را در اثر خویش به طرق گوناگون منعکس  اثر هنري در صدد آن است که نور را در جان خود متحقق سازد و آن

 (.11، ص: 16سازد )

را  گیرند و با ظرافت آن ها نور را به خود می دهند. مقرنس لذا در معماري ایرانی، سطوح مشبک، نور را عبور می

ها واسطۀ انتقال آن  کنند و از آنجا که مشاهدة مستقیم نور دشوار و غیرممکن است، هارمونی رنگ پخش می

 (.47، ص: 4سازند ) شوند و غناي درونی نور را آشکار می می

ثیل بنیادي حکمت سهروردي نیز نور و ظلمت است. نور در نزد وي نماد سلسله مبادي علوي و اشراقات تم

سازد و برق آن از سویی  ها را خیره می هاي رمزي سهروردي نیز، رمزِ نور و تشعشع آن چشم آنهاست. در داستان

هاي رمزي  نماید. بنابراین رساله می دل سال )عالم صغیر( را و به موازات آن جهان هستی )عالم کبیر( را روشن

 ترین پشتوانۀ مابعدالطبیعی هنر اشراقی است. سهروردي، غنی

ها،  معماري مساجد و مدارس و باغ است. هاي فلسفی آثار هنري ایرانیان مبتنی بر مبانی حکمی و مرتبط با اندیشه

گاه  اند. اگرچه هنرمندان ایرانی هیچ ی ـ اسالمیهمه مبتنی بر حکمتی ایران ، شعر و ادبیاتها بري گچ، ها کاري آیینه

گرفت، زیرا مکتبی  بهره از حکمت متعارف زمان خود نبودند، اما مبانی نظري این هنر مورد توجه قرار نمی بی

تواند مورد  مان وجود دارند، اکنون نیز می آن مبانی که در هنر فرهنگ گذشتهد.ش جداگانه براي آن نظر گرفته نمی

 د.هنرمندان براي خلق آثار هنري در دوران حال و آینده قرار گیرن استفاده

 

 هاي هنر درمانی حکمت اشراق: روش .7

 . موسیقی:3.7

از دیرباز آراي مختلفی در بین فالسفۀ غربی و اسالمی درباره حوزة اثرگذاري موسیقی مطرح بوده است. همچنین 

هاي  نصري نافذ در حیات بشر منشأ اثر گردد، دیدگاهتواند به عنوان ع در خصوص اینکه موسیقی تا چه حد می

تواند در حیات  اي است که می مختلفی مطرح شده است. بنابر یک نظر، موسیقی بماهو موسیقی، داراي نشئه

طبیعی و معقول انسان در هر دو جهتِ تعالی و انحطاط، اثر شگرفی داشته باشد. در نگاهی دیگر، موسیقی اصالً 
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تواند در حوزه محسوسات و طبیعیات اثراتی ـ آن هم نه ماندگار ـ  شود و تنها می ت وارد نمیدر حوزه معقوال

هاي نظامی و استفاده از نغمات براي انجام کارهاي  گیري انسان از مارش داشته باشد. از طرفی، تجربه تاریخی بهره

توان  حیات معقول بشري نیز می روزانه، شاهد نقش آفرینی موسیقی در حیات طبیعی است. همچنین در مذهب و

هاي متفاوت و ظاهراً متضادي  مصادیقی را یافت که موسیقی در آن عنصري پررنگ است. در آیین اسالم هم آموزه

خورد. در یک جا موسیقی بماهو موسیقی تقبیح شده است و در جاي دیگر براي  دربارة این پدیده به چشم می

اي از روي  شود. در این بین نیز عده آهنگین و موزون بودن کالم توصیه می گیري بیشتر از مضامین دینی به بهره

عناد به کلی موسیقی را عامل انحراف اخالقی و پیشرفت بشري دانسته و از دیگرسو گروهی آن را ضامن بقاي 

 (. 74، ص: 20اند ) هاي انسانی شمرده فرهنگ و اصالت

تواند هم در حیات طبیعی و هم در  یک نظر، موسیقی می در مسیر بررسی و شناخت ماهیت موسیقی، بنا بر

حیات معقول انسان، اثرات ژرفی را در هر دو جهت تعالی و انحطاط داشته باشد و بنابر عقیده دیگري، موسیقی 

صرفاً با سیستم طبیعی آدمی مرتبط است و اثرات مثبتی در برگرداندن هارمونی و نظم به زندگی بشر دارد. براي 

پاسخ مناسب در باب حیطه اثرگذاري موسیقی، مناسب است مکانیزم تأثّر ناشی از موسیقی بررسی شود. یافتن 

هاي اقوام و  ها و فرهنگ ها به حسب تفاوت زمان همچنین دلیل اختالف نظر درباره یک موسیقی و تنوع موسیقی

یقی، زبان احساسات و انفعاالت ملل گوناگون بررسی شود. چرا آراي متفاوتی درباره موسیقی وجود دارد؟ موس

درون آدمی است. خود موسیقی ذاتاً چنان قابلیتی را ندارد که چیزي به درون آدمی وارد کند؛ چنانکه ابوحامد 

هاي آن را آشکار  ها و بدي آورد و نیکی ها وجود دارد، بیرون می هاي موزون، آنچه را در دل گوید: نغمه غزالی می

 (.77، ص: 20همان برون تراود که در اوست ) کند؛ چنانکه از کوزه می

توان گفت هر یک از قواي  شود، می درباره اینکه کدام بخش از نفس آدمی با موسیقی ارتباط دارد و از آن متأثر می

یابد یا  نفس، مانند قوه تعقل ـ که ذات نفس در مسیر تکاملی خود، آن را به وجود آورده است ـ معقوالتی را درمی

آورد و آن معقوالت در متکامل کردن و تعالی دادن به اصلِ نفس و تعیین سرنوشت او وارد ذات ِنفس  می به وجود

 (.77، ص: 20شود ) می

بخشی ناشی از انعکاس این  اش وابسته به کمال آفرینی زیبایی موسیقی برخاسته از جمال حقیقت اعلی و زیبایی

را  شته و از این ویژگی برخوردار باشد و شنونده نیز آمادگی آنجمال است. انواعی از موسیقی که جنبۀ الوهی دا

 االنس جامی، روزي موالنا گفت: تواند در اعماق درونی فرد، تأثیر بگذارد. به نقل از نفحات داشته باشد، می

شنویم؛ چون است که ما  شنویم. منکري گفت ما نیز همان آواز می آواز رباب، صریر باب بهشت است که ما می»

شنویم، آواز باز شدن آن در است و آنچه وي  شویم که موالنا؟ موالنا پاسخ داد: آنچه ما می چنان گرم نمی

 (.11، ص: 20« )شنود، آواز فرا شدن آن می
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نماید و از سکوتی که در میان اصوات برخی آثار  هاي هنري مراتب مختلفی از هستی رخ می در برترین موسیقی

وعی واکنش خودجوش نسبت به احساس حضور واقعی امر قدسی )خداوند( تلقی موسیقیایی حضور دارد و ن

ترین الیۀ خود، گزارشی از عالم حس را در بر دارد، حاکی از  شود، گرفته تا صداي محسوسی که در سطحی می

کند تا به سیر آفاقی و انفسی و  چنین جامعیتی است که همزمان، احساس و خرد آدمی را با خود همراه می

 (.14، ص: 1کوفایی معنوي فراکشاند )ش

تر کردن محتوا دارد، شنیدن نغمۀ خوش را در  سینا با توجه به نقشی که لحن و آوا در دلنشین حکیمی چون ابن

اي از ریاضت  را درجه شمرد و آن جهت ادارة قواي نفس و درآوردن نفس اماره به تابعیت نفس مطمئنه مؤثر برمی

 (.144، ص: 17کند ) براي سیر و سلوک( معرفی می)ورزیدگی و مجاهدت الزم 

خواه این وصف ظریف از عهدة ذکر محاسن الحان لطیف برآمده باشد و خواه اندکی از بسیار را اظهار کرده باشد، 

باید توجه داشت کالم موزون و به صدا در آوردن آن با صدایی خوش، به قدري اهمیت دارد که پیامبر اکرم )ص( 

ها، شعر نیکو و  )همانا از زیباترین زیبایی« من اجمل الجمال الشعر الحسن نغمه الصوت الحسن انّ»فرمودند: 

 (.75، ص: 22صداي آواز نیکو است( )

اند، با  ناشدنی روانی را که ظاهراً پزشکان از درمان آن عاجز مانده هاي درمان خوانیم که بیماري در تاریخ علم می

نغمات را براي درمان بیماري روانی مفید دانسته و یا « الصفا اخوان»اند. در رسائل  نواي نی و الحان، معالجه کرده

 باره در کتاب مذکور چنین آمده است: اند. در این براي بهداشت روانی و سالمتی روح و تنظیم رفتار، نافع شناخته

ها استجابت دعا را.  ه، در محراباي عظیم است و در بسیار جا به کار داشت پس نزدیک حکما، موسیقی را فایده»... 

که در بیمارستان، سحرگاهان آالت موسیقی بنواختی و  که حضرت داود در محراب، بربط زدي و چنان چنان

ها )آالت  که در صومعه درالشفاي جسم و روان، بیماران را با موسیقی در خواب کردندي و از درها برهاندي و چنان

، 21« )را بزدندي تا عامه به راه توجه درآمدندي زیارت شدندي، معتکفان آن موسیقی( بنهادندي و چون عامه به

 (.11ص: 

ها که  نواخت، نه تنها انسان خواند و چنگ می لحنی داود نبی معروف است که وقتی آواز می آوازي و خوش خوش

ماندند و  باز می یافتند و جویبارها تو گویی از جاري شدن وحوش نیز به لحن خوش داودي، آرامش و رامش می

 باره چنین آمده است: دادند. درعهد عتیق در این سرو و الله اختیار از دست می

خیالی بود و هر آن  حضرت داود، ساموئل را مالقات کرد و به ناچار به خدمت او در آمد. ساموئل گرفتار پریشان»... 

، ص: 14« )یافت نواخت و ساموئل آرامش می گرفت و می آورد، داود چنگ برمی دم که مالیخولیا به او یورش می

204.) 

دست، به قدرت چنگ  نواز چیره نواز خدایان یونان( نیز معروف است که این چنگ )چنگ« ارفئوس»داستان 
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نواز خدایان  شبان نی« کریشنا»کشید.  اي خویش، پریان دریایی و ساکنان زمینی را به سکون و آرامش می افسانه

 (.207، ص: 14اي خطیر بر عهده داشت ) المتی براي روان آدمیان، وظیفههندي نیز در آوردن س

هاي درمان مطرح است، در گذشته توسط دانشمندان اسالمی  که امروزه به عنوان یکی از شیوه« درمانی موسیقی»

رت داشته اند، وي که در طبابت نیز مها که در شرح حال کندي نقل کرده نیز مورد استفاده قرار گرفته است. چنان

اند،  برده و دیگر قادر به درمانش نبوده اي که از بیماري فلج رنج می با استفاده از موسیقی به درمان پسربچه

پرداخته است. این فیلسوف و دانشمند برجسته بیش از سی رساله در زمینۀ پزشکی و نه جلد کتاب در خصوص 

 (.11، ص: 21موسیقی نگاشته که چهار جلد آن هنوز باقی است )

اي شهرت دارد که ایشان با  به سبب همین زیبایی، نیکوداشت الحان نیکو در بین برخی از اهل عرفان به گونه

شمارند. عزالدین محمود  را بزرگ می اند، در عمل و نظر آن تکیه بر فوایدي که در جمع میان موسیقی و آواز یافته

 :هایی از این فواید را چنین دانسته است کاشانی نمونه

کند و  ترکیب روحانی از سماع اصوات طیب، الحان متناسب و اشعار مهیج، کسالت و ماللت قلوب را برطرف می

هاي برخاسته از استیالي صفات  ها و حجاب انگیزد؛ وقفه شوق و شعف روي آوردن به معامالت عرفانی را برمی

آورد و  ت خطاب ازل و عهد اول را به یاد میکند و در ابتداي سلوک، لذ نفوس را مرتفع و باب مزید را مفتوح می

شود که  اي چنان قطع طریق می که حتی در لحظه کند؛ چنان به تبع آن، در فضاي قرب، سیر را به طیر مبدل می

(. شهرزوري، شاگرد 127، ص: 17شود ) اي حاصل نمی ها سیر و سلوک چنین نتیجه بدون این اسباب، در سال

 نویسد: االرواح، در بیان زندگی شیخ اشراق می راق در نزهتاإلش سهروردي و شارح حکمت

زیست و مرتکب ریاضات شاقه آمده به نوعی که ابناي زمان از ارتکاب و احتمال آن عاجز و  به صورت قلندران می»

کرد و طعامش بیش از پنجاه درم نبود. و اگر در طبقات حکما، سیر کنی،  اي یکبار افطار می قاصر بودند. هفته

نمود. در باب  تر از او نیابی. اصالً التفات به جانب دنیا نداشت و اهتمام به حصول مرادات آن نمی زاهدتر و فاضل

کرد. در  ساخت و سخنان شرف و ریاضت و بزرگی را به گوش رضا اصغا نمی پوشیدنی و خوردنی به آنچه بود می

پوشید و خرقۀ باالي  نهاد و بعضی اوقات مرقع می پوشید و کاله سرخ درازي بر سر می بعضی از اوقات کسایی می

ساخت و اکثر عبادتش گرسنگی و بیداري و فکر و تأمل در عوالم الهی بود و  آن و گاهی خود را به زي صوفیه می

داشت.  به خَلق کم التفات بود و کثیرالسکوت و مشغول به خود بود. سماع و نغمات موسیقی را به غایت دوست می

 (.116، ص: 11« )ت و مقامات بودصاحب کراما
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 . نگارگري:8.7

کربن از نگارگري سنتی به عنوان متنی تصویري براي مباحث عرفانی و نظري استفاده کرده است. براي کربن 

هاي ایرانی  کنندة عالم خیال و مثال است. به همین دلیل، جلدهاي آثار او با نگاره نگارگري، شعر تصویري و تجسم

بدون شناخت آثار ادبی و شعر ایرانی از یک  هاي هنر نگارگري شناخت زیبایی(. 141، ص: 21اند. ) طراحی شده

بیش از عالم  ،هاي عارفانه از سوي دیگر ممکن نیست. چرا که هنرمند نگارگر براي تصویرسازي خود سو و دیدگاه

ماده به عالم معنا توجه دارد. تصویر او از یک اسب نه اسب موجود در عالم ماده که اسب دنیاي مُثُلی )عالم ایده( 

اي سایه وجود ندارد چرا که  مین دلیل در نگارگري ایرانی، تصاویر غرق در نور هستند. در هیچ نگارهاست. به ه

 د. شود و دنیاي ایده و مثل غرق در نور است و عدم در آن جاي ندار سایه از نبود نور ایجاد می

 

 . معماري:0.7

آثار قرار دهد، معماري است که کربن نیز  تواند پژوهشگر امروزي را در فضاي دوران خلق یکی از هنرهایی که می

 –اش اصفهان تصویر بهشت، بر معماري اسالمی  هانري استیرلن در کتاب جاودانهبه این امر توجه خاصی داشت. 

شیعی تأکید دارد. کربن در مقدمۀ زیبایی که بر کتاب استیرلن نگاشته است، دیدگاه معناگراي خود را که در 

کند؛ وي با تأثیر از تفکر سهروردي معتقد به عالم مثال است و اینکه هر  بیشتر تشریح می توافق با استیرلن است،

دهی به اثر معتقد  اي است از آنچه در عالم واال وجود دارد و لذا به مفاهیم ماوراءالطبیعی در شکل اثر معماري سایه

 (.146، ص: 21)است 

و همین امر موجب توجه  هاي هنري وارد شده سهروردي به حوزه تمثیل و مثال و عالم خیال و جنبه

اي که به تدریج شاهد توسعه  هاي فلسفۀ هنر و تاریخ هنر به آثار او گشته است، به گونه پژوهان در حوزه دانش

 فکري و محتوایی در مورد آثار سهروردي هستیم.

 

 کاري . آیینه4.7

میان گنجینۀ غنی رمزهایی که براي بیان عرفان آیینه چیست که هم خود رمز است و هم رمز رمز؟ بورکهارت از 

رود، رمز آیینه را برگزیده است. به نظر وي رمز آیینه بیش از هر رمز دیگري  ادیان مختلف جهان به کار می

ترین رمز  مناسب بیان جوهر عرفان و در عین حال خصیصۀ ذاتاً گنوستیک یا معرفتی آن است. آیینه نزدیک

دهد. به نظر وي  ع عرفان به طور کلی است چرا که وحدت شاهد و مشهود را نشان میمشاهدة معنوي و در واق

 (.117، ص: 7رمز آیینه به اندازة خود آیینه روشنگر است. رمز آیینه بازتاب مشهود مثال و قوة خیال است )

یج در ابصار را نقد کند و نظریات را گاه که نظریۀ اشراقی ابصار را مطرح می شناسی آن سهروردي در مباحث معرفت
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پردازد. به نظر وي تصویر اشیاء در آیینه نیست، در بصر و در  نماید، به آیینه و صور مرئی در آن نیز می و رد می

کند و معتقد است چون رؤیت  هوا هم نیست. او نظریۀ انعکاس شعاع را نیز در  مورد رؤیت صور در آیینه رد می

م و به انطباع صور در رطوبت جلیدیه نیست، پس صور و اشباح ظاهر در حقیقی در ابصار به خروج شعاع از چش

اند و نه موجود در عالم  مرایا نیز منطبع در مرایا و در هیچ جسمی از اجسام نیستند. این صور نه منطبع در ذهن

« ردهعالم اشباح مج»محسوس، عدم محض نیز نیستند. به نظر سهروردي این صور، موجود در عالمی دیگرند که 

 (.117، ص: 11شود ) نامیده می

نامد. به نظر وي صوري که در آیینه و سایر  می« صیاصی معلقه مثالیه»سهروردي، صور خیالی و صور آیینه را 

شوند در آیینه و یا قواي خیالی جایی  ظاهر می« خواب و بیداري»سطوح صیقلی شفاف و همچنین در خیال 

اند،  رنه با حواس ظاهري قابل ادراک بودند. برخالف صور حسی که صور عرضیاند، و گ ندارند و وراي مکان و محل

اند و فارغ از مکان و محل؛ لذا قابل ادراک با حواس ظاهري نیستند  صور خیال و صور آیینه، جواهر قائم به ذات

اک باشند. آیینه مگر اینکه در عالم حس داراي مظاهري باشند که به آن مظاهر ظاهر شوند و از آن طریق قابل ادر

و کلیۀ اشیاي صیقلی و شفاف، مظهر صور معلقۀ مثالیه هستند و صور موجود در آیینه از خود آیینه ناشی نشده 

گیرد. حقیقت این صور متعلق به  است، بلکه آیینه تنها مظهر یا محل ظهور صوري است که در مقابل آن قرار می

 (.127، ص: 12عالم مثال است )

یدن یک شئ در جهان خارج و دیدن یک شئ در آیینه، تفاوت قائل شده و ظرف مرئی و مدرک سهروردي میان د

(. به نظر وي آنچه انسان در جهان خارج مشاهده 47، ص: 11داند ) را در این دو مورد، دو جهان متفاوت می

کند  ه مشاهده میکند نتیجۀ اضافه و احاطۀ اشراقیۀ نفس به موجود خارجی است، ولی آنچه انسان در آیین می

گردد. یک مثال رایج براي واقعیت خیالی  چیزي است که فقط از طریق اتصال نفس به عالم مثال حاصل می

کند. در اینجا تصویر هم عین  تصویر حاضر در آیینه است که نقش رابط بین شئ منعکس شده و آیینه را ایفا می

 (.51، ص: 16شئ منعکس شده )آیینه است و هم غیر آن؛ نه عین آیینه است و نه عین 

شناسی ادراک خیالی از چنان جایگاهی برخوردار است که هانري  در هر حال آیینه و صور ظاهر در آن در معرفت

ها نمودار  هایی که در آن گون و علم به همۀ صورت کربن، علم خیال را همان علم مرایا، علم به همۀ سطوح آیینه

 (.124، ص: 17کند. ) شود، معرفی می می

شوند، ولی واقعاً در آیینه نیستند و همه به عالم مثال تعلق دارند؛ لذا این علم، هم  هرچند صور در آیینه ظاهر می

کاري ایرانی به عنوان یک هنر دینی و سنتی،  ها و شهودها است. آیینه در هنر آیینه علم مرایا و هم علم کشف

 گاه عالم مثال است. تجلی
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 گیري: نتیجه .2

شوند و به زبان رمز ارائه  هنر و حکمت، پیوندي ازلی برقرار است؛ چرا که هر دو از طریق شهود دریافت میمیان 

گردند. این شهود نیز مستلزم شرافت نفس و تحصیل فضایلی است که در وجهۀ نظر سنتی از معرفت و امر  می

خویانه را که  واند آن بصیرت فرشتهت ناپذیر است. از طریق مراقبه و مجاهده است که هنرمند می قدسی جدایی

منبع تمامی هنرهاي قدسی است به دست آورد. یک اثر هنري ثمرة سیر و سلوک هنرمند است در عالم معنا و 

 شهود حقایق در آن عالم.

شناسی مورد توجه حکیم اشراقی است. کثرت عالم  شناسی و هم از منظر معرفت زیبایی و عشق هم از منظر جهان

گردد. سه گانۀ حُسن، عشق  شود، حاصل می دوسویۀ مشاهده و اشراق که از آن به محبت و قهر تعبیر می از فرایند

گیرند. این اقانیم سه گانه، حقایق مابعدالطبیعی هستند که با حفظ هویت  و حُزن از گوهر تابناک عقل نشأت می

سازد: عشق ثمرة  ذت نسبت برقرارمیاند. سهروردي بین معرفت، عشق و ل ملکوتی خویش به عالم ملک در آمده

 معرفت و وصول به آن مایۀ لذت است.

ها به شمار  ترین زبان ترین و غنی واسطه )شهود( است و جامع رمزپردازي در حکمت اشراق، مبتنی بر ادراک بی

ز از پایان است. چون همواره معناي حقیقی رمز در باطن آن نهفته است، رم رود که ظرفیت آن حقیقتاً بی می

تر از آن است که به تیغ استدالل رد و  ماند. )ال ردَّ علی الرمز(. در اندیشۀ اشراقی زبان رمز قوي ابطال در امان می

شود، زبان هنر سنتی )اشراقی( نیز زبان  که علم قدسی و حکمت اشراقی با زبان رمز بیان می ابطال شود. همچنان

ترین مرتبۀ هستی  ها را به ظاهري ترین و دورترین ساحت باطنی سازد که را قادر می رمز است و همین امر آن

 مرتبط سازد.

کاري بیش از سایر هنرها با حکمت اشراق پیوند دارد.  گویی، معماري، نگارگري و آیینه هنرهاي موسیقی، قصه

اختالل و هدف  درمانی به مقتضیات حال مراجعان، از قبیل سن، نوع کارگیري این هنرها در مشاوره و روان روش به

گیرد. هر کدام از  مشاوره بستگی دارد. مشاوره در سطوح مختلف پیشگیري، درمان و یا رشد مراجعان صورت می

درمانگر کارآزموده در جاي مناسب خود مورد استفاده قرار گیرد. مراجعان هم  دید روان تواند با صالح این هنرها می

توانند از طریق بازدید از آثار هنري و یا  ي اشراقی مبادرت کنند و هم میتوانند خود مستقیماً به تولید اثر هنر می

هاي درونی خود اقدام کنند. نکتۀ قابل  ها به خودشناسی و تلطیف جنبه گونه فعالیت مشاهده و شرکت در این

 درمانگر اشراقی پا به پاي مراجع در این شیوة درمانی است. توجه در این قسمت، حضور روان
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DEVELOPING AN APPROACH TO ART THERAPY BASED ON ORIENTAL 

THEOSOPHY 

 

BY 

Davoud Dehghan, Mohamad Mazidi, Babak Shamshiri, Saeed Rahimiyan, Masoomeh Zarei 

 

 

From WHO's view, art therapy alongside the hypnotherapy, yoga, meditation and spiritual 

treatment, is one of the important  interventions. For this reason, it is necessary to explain the 

foundations of this intervention. In this article we emphasized on oriental theosophy and explain 

the philosophical foundations of this school. Therefore, we elicit principles and methods of art 

therapy based on oriental theosophy. Method of this research is hermeneutic phenomenology. So, 

researchers interpret and explain  techniques of art therapy based on oriental theosophy.  

Keywords: psychotherapy, Counseling, Oriental Theosophy, Suhrawardi, art therapy. 
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 )سیاره ای شدن ( و تاثیر آن بر نظام آموزشی ایران پیامدهای جهانی شدن

 

 8، لیال دهقان کاشانی 3دکترعباس شکاري

 

 چکیده :

تبادل تجربیات مشترک بشري در حوزه هاي مختلف زندگی انسان میان تمدن وشدن روندي براي شناختجهانی 

این پدیده طی دو دهه  گسترش است .بههاي گوناگون است و این روند به مدد فن آوري و توسعه ارتباطات رو

ه با ابعاد مختلف خود ) اجتماعی ، اقتصادي و فرهنگی (بر تمامی عرصه ها مباحث عمده بوده است کاخیر یکی از

. بنا براین دیدگاه جهانی تربیت و نظام آموزشی اثرات مثبت و منفی فراوانی به جاي می گذارد .از جمله تعلیم و

گیري از این فرصتها و با شناخت بهتر که با بهره،پدید می آورد آموزشیشدن فرصتها و چالشهایی را براي نظام 

 در راستاي جهانی شدن پرداخت .ایران چالشها می توان به حفظ میراثهاي فرهنگی و اعتالي نظام تعلیم و تربیت 

این مقاله به منظور بررسی پیامدهاي جهانی شدن ، تعریف مختصر جهانی شدن ، مفهوم و ابعاد آن نیز مورد در

 .گرفته است توجه قرار

 یادگیري  –جهانی شدن ، آموزش و پرورش و جهانی شدن ، تعلیم و تربیت ، فرایند یاددهی  کلید واژه ها :

 

 مقدمه 

گذرد. اما، قدمت  جهانی شدن که هم اکنون دوران طفولیت خود را پشت سر گذاشته ، دیرزمانی نمیاز عمر رسمی

زیرا اولین فلسفه سنگ بناي خانواده، رهایی از من و ما  غیر رسمی آن با آغاز زندگی آدم و حوا همراه بوده است،

هاي جزئی در میان طوایف گوناگون ، گروهها و جماعات  ها با تفاوت یعنی انسجام و یکپارچگی بود که بعد شدن،

هاي آگاهی اجتماعی و تکمیل آنها به مرور زمان در  هایی که موجب ابداع نظریه بشري را بنیان نهاد. فلسفه

،آموزش و پرورش را برپایه اجتماعی شدن هاي پویایی گروهها ، وفاق همگانی و ساختارگرایی شده است زمینه

بنیان نهاد. امروزه جهانی شدن ، یکپارچگی ، تعمیم گرایی، سیستم باز، نظام آزاد جهانی ، بین المللی شدن ، نظم 

مکتوب و مدون، مدرج شده و مورد بررسی و نقد هاي  هاي متفاوت اما به مفهوم یکسان در فرهنگ نوجهانی با واژه

گیرند.در نظام آموزش کشور نیز مفاهیمی نظیر یادگیري  پردازان جهانی قرار می و مباحثه نظریه سازان و نظریه

اي، ارائه به هنگام آموزش و پرورش و ایجاد برابري آموزشی  ، ارتباط آموزش و پرورش با نهادهاي حرفه مداوم

                                                   
1 دانشگاه کاشان،گروه علوم تربیتی،کاشان،ایران ،   -    abbasshekari45@gmail.com    
2 دانشگاه کاشان،گروه علوم تربیتی،کاشان،ایران ،  -  layladehghankashani@gmail.com 
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 ( 1161)بابا زاده ، .اد، جنس ، فرهنگ و قومیت به طور جدي مطرح است نظر از نژ صرف

چشم اندازهایی را براي جهانیان به ارمغان آورده است که بر زندگی انسان تأثیر گذاشته است، به ،فناوري اطالعات

و اتصال ها سوق داده است. کسب آگاهی، تحصیل دانش  اي که بیشتر فراگیرندگان را به سمت رایانه گونه

اطالعات، مهارت آموزي و تجدیدنظر در نگرشها را با استفاده از سیستمهاي اطالعاتی معاصر تسهیل و تسریع 

ها در زندگی بشر ، جهانی شدن آموزش، تبدیل اقتصاد سنتی به اقتصاد اطالعاتی و دانش  کرده است. نفوذ رایانه

اطالعات در فرایند مدیریت سازمانها به ویژه ، مدیریت دهد، مبادله  محور را در آینده بسیار نزدیکی نوید می

آموزشی مرزهاي جغرافیایی را از بین برده و جهان پهناور را با آن همه تضاد و شگفتی به هم نزدیک کرده است . 

نظامهاي اطالعاتی از لحاظ تولید خدمات و کاال، بازاریابی و توزیع ، تغییرات شگرفی را در گیتی به وجود 

یابد، در  موزش رسمی گسترش می اند. بدون شک دانش و اطالعات که از طریق ارائه محتوا و راهبردهاي آ آورده

ها با فراهم کردن فرصت الزم براي تمرین و کسب  تولید و تربیت نیروي انسانی و توسعه پایدار موثر است. رایانه

 د.دهن اي یاري می دانش بشري و پرورش دانش آموزان به آموزش مدرسه

هاي زندگی بشر هرگز به این اندازه نبوده است. در این قرن، اطالعات و  سرعت چرخه نظام اطالعاتی در طول دوره

اندازهایی نظیر آموزش مشاغل با چالشهایی مانند ایجاد  ارتباطات به حدي گسترش یافته که عالوه بر وحود چشم

شته است. علم و فناوري در عصر فراصنعتی با سه مدارس مجازي و کاهش نیاز به نیروي انسانی را در پی دا

 (.1160ویژگی تغییرپذیري، ریزسازي و سرعت از دوره صنعتی متمایز میشود )الودن ، 

پیامدهاي چالش برانگیز آن براي تعلیم وجهانی شدن»توان به  از جمله پژوهشهاي صورت گرفته در این زمینه می

-انقالب اطالعاتی،جهانی شدن( »1165،صرافاخوان« )عالیسازي آموزشجهانی ابعاد( »1162،سجادي« )تربیتو

جهانی شدن و ( » 1111) عصاره،«تدوین برنامه درسی ملی ایران جهانی شدن و( »1161،)باقري«تربیتوتعلیمو

 ( اشاره کرد .1161خسروي ، ابراهیمی ،« ) تعلیم و تربیت

ی پدیده جهانی شدن و تاثیر آن بر تعلیم و تربیت است . مساله این است که جهانی هدف اصلی این پژوهش بررس

شدن از مباحث عمده تربیتی عصر حاضر بوده و تمام ابعاد سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادي جوامع بشري 

است که این پدیده را دستخوش تغییر قرار می دهد و بالطبع بر روي نظام آموزشی نیز بی تاثیر نیست لذا الزم 

مورد توجه قرار گیرد و پیامدهاي ناشی از آن بررسی وراهکارهاي الزم اندیشیده شود .بنابراین سوال اساسی که 

 مطرح می شود این است که  : 

 (جهانی شدن و پیامدهاي ناشی از آن بر تعلیم و تربیت چیست؟ 1

 آموزشی ایران کدام است؟ ( ابعاد و چالشهاي جهانی شدن )سیاره اي شدن ( بر نظام 2

 ( دیدگاه موافقان و مخالفان با پدیده جهانی شدن چیست؟ 1
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 روش پژوهش 

تحلیلی استفاده شده است . بنابراین نخست به شرح  –با توجه به ماهیت و کیفیت این پژوهش ، از روش توصیفی 

سپس دیدگاه موافقان ومخالفان ،شودمیتربیت پرداختهوابعاد جهانی شدن و پیامدهاي آن بر تعلیم،تعریف،ماهیت

 گیرد . و راهکارهاي برخورد با این پدیده مورد بررسی ، تحلیل و نقد قرار می

 یافته ها 

عنوان یک مفهوم در ادبیات مربوط به علوم اجتماعی، داراي تعاریف متفاوت و متعددي بوده و  شدن به جهانی

هاي  گر از پدیده و با توجه به برداشت، تفسیر و تعبیرهاي هر پژوهش دلیل اهمیت و گستردگی حوزه مفاهیم آن به

طور کلی در نظریاتی که چنین مفهومی را به  اجتماعی و تأثیرات محیطی، تفاسیر و تعاریف مختلفی دارد. اما به

دهایی جهانی واحد است که در آن، قید و بن  سوي یک جامعه شدن حرکت به کنند، جهانی انحاء مختلف مطرح می

رود و گویا عمدتاً یک جامعه و یک فرهنگ و تمدن در  که بر روابط اجتماعی و فرهنگی سایه افکنده، از بین می

 (1167بیات ،  )گیرد.  تعبیر دیگر، جهان فشرده شکل می سراسر سیاره زمینی مستقر خواهد شد و به

 

 تعریف جهانی شدن  

شدن جهان، مفهومی است  اي شدن یا سیاره جهانی»کرده است: طور تشریح شدن را این رابرتسون، مفهوم جهانی

عنوان یک کل، هم به وابستگی متقابل و واقعی که هم به فشرده شدن جهان، هم به تشدید آگاهی درباره جهان به

هایی از نظر رابرتسون، فرآیندها و کنش« کند. جهان و هم به آگاهی از یکپارچگی جهان در قرن بیستم اشاره می

جریان دارد. با  -هاییالبته با گسست -ها است کهبریم، قرن شدن را براي آن به کار می ه اکنون مفهوم جهانیک

 (1167این وجود، تمرکز بر جهانی شدن، موضوع جدیدي است. )شکاري ، 

به ایجاد  ها و جوامع کهشدن، عبارت است از برقراري روابط متنوع و متقابل بین دولت جهانی"گوید:  مک گرو، می

ها در یک بخش از نظام جهانی کنونی انجامیده است و نیز فرآیندي که از طریق آن، حوادث، تصمیمات و فعالیت

)کومسا، "هاي دیگر کرة زمین داشته باشد. تواند پیامدهاي مهمی براي سایر افراد و جوامع در بخش می  جهان،

1165 :161) 

وتاه کردن فاصله ها ،تغییر در تجارب زمانی و ارائه امور با ماهیت جهانی در علم معانی بیان جهانی شدن فرایند ک

   (RIZVI,2000) . است
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 شدن ماهیت جهانی -3-8

داند که به تراکم جهان، تشدید  را مفهومی می اي شدن جهان، آن و سیارهشدن جهانی  در تعریف"روالند رابرتسون"

واحد بدانند(، مکانیجهان را چونانمردم به این درک برسند که مثابه یک کل )یعنی آگاهی درباره جهان به

اي  پارچگی جهانی در قرن بیستم اشاره دارد؛که در چنین جامعه وابستگی متقابل در قلمرو جهانی و آگاهی از یک

ها خواهد  همان راحتی میان همسایه کنند، به برقراري ارتباط میان افرادي که به فاصله خیلی دور از هم زندگی می

 (1165بود.) افروغ، 

و افزایش امکان اثرگذاري بر تصمیمات ارتباطات جوامع با یکدیگرافزایش"اختالف تعاریف، ویژگی ي رغم همه علی

ي تأثیرپذیري اقتصاد  شدن درجه رو همراه با جهانی شدن، انکارناپذیر است. از این در معرفی جهانی "دیگر جوامع

تناسب میزان حضور  توانند به کمیّت ملّی بیشتر از عوامل خارجی است. البته جوامع میداخلی، فرهنگ بومی و حا

  گیري، قدرت، مهارت و فعالیّت تري نیز پیدا کنند؛ که کامالً به نحوه موضع جهانی، اثرگذاري بیش  فعّال در صحنه

 ( 1161نهاوندیان،  ) ها بستگی دارد. آن

گر نقش و تأثیر عوامل خارجی در امور داخلی کشورها در عصر  خوبی روشن هشدن ب تعریف آنتونی گیدنز از جهانی

هاي دور از هم  تقویت مناسبات اجتماعی جهانی که محل»گوید:  شدن می شدن است. وي در تعریف جهانی جهانی

گیرد و  ها فاصله دارد، شکل می دهد، که هر واقعه، تحت تأثیر رویدادي که با آن فرسنگ هم ربط می را چنان به

 ( 1155گیدنز، آنتونی ، «) برعکس

ي جهانی و پیوند  هاي اجتماعی در گستره توان بازسازي کامل روابط و کنش شدن را می ترین مرحله جهانی کامل

اي دانست. در چنین شرایطی هیچ حوزه محلّی و حتّی خصوصی و شخصی  فرد و جامعه در چنین گستره

نوعی تحت تأثیر تحوّالت محیط  ها نیز به ترین مکان ا حفظ کند و حتی دورافتادهتواند استقالل و انزواي خود ر نمی

 ( 1162محمدي،  گیرند. )گل جهانی خود قرار می 

  

 ابعاد جهانی شدن 

ها و ابعاد  توان از سایر مؤلفه شدن عمدتاً داراي ماهیت اقتصادي است اما نمی اگرچه بنابر برخی تفسیرها، جهانی

گیرد و با  شدن پروژه عامی است که ابعاد مختلف حیات انسانی را دربر می پوشید؛ چراکه جهانیشدن چشم  جهانی

توان اینگونه  را می ابعادوها ( این مؤلفه1167،اجتماعی همراه است. )بیاتونمودهاي سیاسی، فرهنگی، اقتصادي

 برشمرد:
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 بعد اقتصادي

ها، به حداقل  زدایی در تجارت، کاهش مالیات آزادسازي تجارت، مقرراتسازي،  شدن اقتصاد،توأم با خصوصی جهانی

جهانی، مهاجرت کارگران، تحوّل در  هاي چندملیتی، گسترش مراکز مالی رساندن نظارت دولت، رشد سریع شرکت

جازي باشد. )ح ارزش اقتصاد به تجارت اطالعات و نه تجارت مواد، می  ي ارتباطات و وابستگی حمل و نقل و شبکه

،1162) 

 

 بعد سیاسی

هاي فراملّی است.  ها و سازمان ها و افزایش نقش و اقتدار شرکت ملت- شدن، کاهش نقش دولت وجه سیاسی جهانی

ها بر  تدریج کنترل، مدیریت و اختیارات خود را از دست داده و نظارت آن هاي ملّی به در سیاست جهانی، دولت

ویژه  هاي فراملّی و به ها و سازمان ها از طریق پیوستن ارادي به شبکه شود. دولت رنگ می نیروهاي داخلی کم

سازمان تجارت جهانی، مبادرت به تضعیف درونی خود کرده و تسلط کشورهاي مرکزي بر خود را افزایش 

 ( 1165دهند. )افروغ ، می

 

 بعد اجتماعی

مسایل مشترک جهانی، همگی از شدن الگوهاي زندگی و  ها و صنعت توریسم، جهانی گسترش سریع مهاجرت

 ( 1167شوند. )بیات ،  شدن اجتماعی محسوب می نمادهاي جهانی

 

 بعد فرهنگی 

و بستر فرهنگی زندگی اجتماعی   است که هرگونه محدودیتو عواملیي فرایندها در برگیرندهشدن فرهنگی جهانی

ي جهانی  و گسترش فرهنگی خاصّ در عرصه گیري بیان دیگر، شکل دارد. به کند یا از میان برمی را تعدیل می

  هاي فرهنگی را به چالش گونی فرهنگی را در جهان پدید آورده و همه خاصّ است. این فرایند، موجی از هم

آورد؛  هاي جهانی در دنیا به گردش درمی شده را با رسانه یک فرهنگ مصرف جهانیسازي فرهنگی جهانیطلبد. می

اي غرب، فرهنگ غربی خواهد بود و از  توجه به برتري علمی، فنّی و تکنولوژیکی و رسانهکه امروزه آن فرهنگ، با 

 ( 1167شود. )گل محمدي ،  هاي تجدّد غربی به تمامی دنیا صادر می ها و ارزش این طریق، شاخصه

مک جهانی شدن با انتخاب رویه تکثرگرایی در حوزه فرهنگ، دین و سنت، به تضعیف موقعیت این مقوالت ک

ترین  .برخی از عمدههایی هم نایل شدند نموده است. اما دین و تربیت دینی در عرصۀ جهانی شدن، به فرصت

 شدن است عبارتند از: هاي تربیت دینی که ناشی از جهانی چالش
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 هویت کردن جوامع پذیرا؛ هاي فرهنگ غرب و بی هجوم ضدارزش  -1

 ترویج پلورالیسم فرهنگی و دینی؛  -2

 جویی؛ ج افکار لیبرالیست و لذت طلبی و کامتروی -1

 گرایی و پرستش علم؛ علم  -4

 گرایی و شک و تردید در اصول؛ نسبیت  -7

 گریزي و انزجار از دین؛ دین  -7

 ربط دانستن دین و دنیا؛ سکوالریزاسیون و بی  -5

 رنگ کردن تعلیمات وحیانی؛ کم  -6

 :کردن تأثیر پدیدة جهانی شدن، باید دو کار را دنبال کرد گرن در این ارتباط و براي خنثی کردن و یا کم

 . مواضع مختلف را نیز شناسایی کرد و به تحلیل اوضاع پرداخت. به طور مشخص سه نوع موضع وجود دارد  -1

مقاومت و مخالفت؛ تسلیم و انفعال؛ تعامل سازنده و نقادانه با پدیدة جهانی شدن؛ یعنی جذب عناصر مثبت و نقد 

 .اصر منفیعن

در تأیید موضع سوم و عمل بر اساس آن، به خالقیت و ابتکاراتی نیز دست زد تا شرایط اجتماعی موجود  -2

 کمترین تأثیر را بر تربیت دینی و نقش دین در الگو دهی به جامعه داشته باشد. از جمله :

حور در نظر گرفت و در پی رهبري و ابتکار در سطح فراملی؛پدیدة جهانی شدن را به منزلۀ هدفدار و سوژه م  -1

 .مدیریت و هدایت هدفمند این پروژة جهانی بود

هاي تربیتی  رو، برنامه این ابتکار در سطح ملی؛ باید جهانی شدن را به مثابۀ فرایندي طبیعی در نظر گرفت. از -2

 .خاصی را براي هدایت جامعه طراحی کرد

ارزشی درونی و تأکید بر قید و بندهاي درونی براي فرار از فشار  ابتکارات در سطح فردي؛ تقویت معیارهاي  -1

 (1161) سلیمانی بشلی ،  .ناشی از تربیت متأثر از فرهنگ جهانی شدن

 

 تاثیر ابعاد جهانی شدن بر تعلیم و تربیت 

دهد. در بعد جهانی شدن در ابعاد سه گانه اقتصادي ، سیاسی و فرهنگی تعلیم و تربیت را تحت تاثیر قرار می 

سازي مدارس،کاهش هزینه هاي عمومی براي تجهیز اقتصادي،گسترش دیدگاههاي نئولیبرالیسمی خصوصی

 و آموزش هاي فنی و حرفه اي اهمیت بیشتري پیدا می کند . مدارس، باعث عدم تمرکز در نظام آموزشی می شود

حکومت جهانی ، تناسب میان اهداف ،  محلی و ایجاد –در بعد سیاسی، با کمرنگ شدن نقش حکومت هاي ملی 

محلی کاهش می یابد و آموزش ها شکل جهانی یافته و  –محتوا و روش هاي تربیتی با نیازهاي جامعه ملی 
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تربیت شهروند جهانی در اولویت برنامه هاي نظام تعلیم و تربیت قرار خواهد گرفت . عالوه بر این ، شناخت سایر 

 رت می یابد .فرهنگ ها و زبان ها نیز ضرو

بعد فرهنگی ، باعث نفوذ ارزش هاي فرهنگ هاي سایر جوامع در جامعه می شود . رشد پدیده مهاجرت باعث 

ایجاد کالس هاي چند فرهنگی و اهمیت یافتن یادگیري براي با هم زیستن و الزامات خاص آن که شامل 

حس مسئولیت و همکاري با دیگران است یادگیري شناخت خویشتن ، قائل شدن احترام براي دیگران و آموختن 

 (1161، می شود . )قاهري ،

 

 جهانی شدن و ضرورت تحول در آموزش و پرورش

آموزش و پرورش جریانی منظم و مستمر است که هدف آن کمک به رشد همه جانبه پرورش یابندگان در جهت 

کسب هنجارهاي مورد پذیرش جامعه است و این مقوله از طریق آموزش ایجاد می شود . امروزه نفوذ فن آوري 

ین ترتیب الگوهاي سنتی هاي جدید اطالعاتی روابط ساده معلمی و شاگردي را دگرگون ساخته است . به ا

 یادگیري متحول شده اند وکاربران با حجم گسترده اي از اطالعات و دانش مواجه هستند . 

در حال حاضر بسیاري از کشورهاي پیشرو در زمینه ارتباط از راه دور ، در حال ایجاد و راه اندازي مدارس ، 

ستند . آنچه مسلم است آموزشهاي مجازي دانشگاهها و کالس هاي مجازي یا توسعه نظامهاي سنتی خود ه

 (1112فرصت مناسبی براي ظهور و بروز استعدادها ، خالقیت و نوآوري ها خواهند بود . )صبوري خسروشاهی ، 

رو شده و ضرورت تغییر در ساختار اي روبهدر حال توسعه با چالشهاي عمدهاکثر کشورهاي،از لحاظ آموزشی

آشکار شده است . چالش هایی نظیر ضرورت آموزش مداوم و ایجاد جامعه اي در حال آموزشی آنها بیش از پیش 

یادگیري ، استفاده از فناوري هاي اطالعاتی و ارتباطی در تعلیم و تربیت و ضرورت ایجاد مهارت هاي جدید در 

کار گروهی ، دانش آموزان براي زندگی در قرن بیست و یکم )مهارت هایی چون انعطاف پذیري، آمادگی براي 

 ( 1161، قاهري)جمله هستند.از اینتحلیل نقادانه(وتجزیهتواناییوالکترونیکوفنیصدر،سوادخالقیت،کارآفرینی،سعه

البته تغییر و اصالح آموزش و پرورش منطبق با منطق جهانی شدن نیازمند اقداماتی است که خود دال بر تاثیر 

دن است، از جمله: اصالح هدفهاي کلی و هدفهاي عینی در برنامه درسی، پذیري آموزش و پرورش از جهانی ش

بسط محتواي آموزش جهانی به آن اندازه که در برنامه درسی منعکس شود،تقاضا براي برنامه درسی آموزش 

،حرکت به سوي   (Hendrix.1998 :28)جهانی براي گروههاي درون مدرسه اي و گروهاي اجتماع بیرونی

ام العمر براي همه،حرکت به سوي آموزش از راه دور و یادگیري پراکنده و حرکت به سوي نهادینه یادگیري ماد

  .( Brunne .2000 :145) کردن استفاده از شبکه هاي ارتباطی در آموزش و پرورش

 



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

111 

 شدن در آموزش و پرورش دیدگاه موافقین جهانی

گردد و در  ا از نظر مبادالت اقتصادي و فرهنگی میشدن باعث نزدیکی بیشتر کشوره این گروه معتقدند که جهانی

هاي علمی، فرهنگی، ورزشی و هنري نیز خواهد شد. در دیدگاه  نتیجه موجب همکاري و رقابت جهانی در زمینه

هاي جهانی است. افراد باید آموزش ببینند تا اي براي شرکت در فعالیت جهانی، آموزش و پرورش به عنوان وسیله

گردد. از نظر  المللی موفق باشند و این اهداف، امري فراتر از موفقیت اقتصادي قلمداد می هاي بین رصهبتوانند در ع

پذیرد.  ها گردد که در درون مرزهاي ملی صورت میتواند منجر به نوعی ترکیب فرهنگ شدن می جهانی  این گروه،

هاي آموزش و  یکی از ارزشمندترین درسهاي فرهنگی توانایی زندگی کردن، فهمیدن و ارزش گذاردن بر تفاوت

       توان آن را برآورده ساخت. پرورش است که در دیدگاه جهانی می

المللی باشد که در آن  تواند به صورت ملحق شدن به یک سیستم آموزشی بین شدن می یکی دیگر از اشکال جهانی

که  IBOتوانند از یک برنامۀ آموزشی هماهنگ برخوردار باشند. مانند مؤسسۀ  مدارس کشورهاي مختلف دنیا می

اي از این مدارس مشترکاً  دهد. مجموعه بیش از هزار مدرسۀ ابتدایی و راهنمایی را در سراسر دنیا پوشش می

هاي آموزشی  سازي برنامه المللی باعث غنی هاي بین هاي آموزشی ملی به برنامه معتقدند که تبدیل برنامه

با این وجود بسیاري از کشورها چندان تمایلی به وارد ساختن آموزش و پرورش خود در  کشورشان شده است.

دانند. )صبوري  هاي ملی و قومی خود نمی را ابزاري براي اعمال سیاست حیطه جهانی ندارند؛ چرا که آن

 (1112خسروشاهی و دیگران ، 

از نگاه موافقان،جهانی شدن موجب برتري یافتن آداب و سنن می شود ، چرا که در این عصر در نتیجه داد و ستد 

خصوصی به وضعیت جهانی بدل شده که ، گفتگوها و مناظراتی که وجود دارد آداب و سنتها از حالت اقلیمی و 

موجب پویایی و بالندگی آن است و ارزش هاي محلی امکان تجلی بیشتري در کنار دیگر ارزشها و آداب می یابند 

. اگر مخالفان جهانی شدن دنیاي تیره و تاري از این عصر ترسیم می کنند که در آن فقر ، جنایات سازمان یافته ، 

-، مدینه فاضله را متصور هستند کهي هاي اخالقی و اجتماعی گسترش می یابد ، موافقانبیکاري و دیگر ناهنجار

. عصري که موجب رهایی کشورهاي جهان سوم از نظام هاي غیردموکراتیک آیدنتیجه جهانی شدن پدید میدر

 (1161صالحی امیري و دیگران ، )شده و جامعه مدنی بین المللی ایجاد می گردد .

 

 شدن در آموزش و پرورش مخالفین جهانی دیدگاه

شدن سعی در ایجاد عالیق مشترک براي کسانی دارد که طرفدار آموزش  این گروه معتقدند: در حال حاضر جهانی

اي از دنیا که زندگی کنند باید بتوانند فرزندان خود  و پرورش دولتی هستند. افرادي که براین باورند در هر منطقه

گیري امکانات  اعتقاد دارند برابري در بهرهکسانی کهند و از امکانات آموزش عمومی بهره گیرند.را به مدرسه بفرست
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پذیر است؛ چراکه بودجۀ آن توسط دولت تأمین شده و براي  آموزشی تنها در سایه آموزش و پرورش عمومی امکان

حبان پول و سرمایه نباشد. اما گردد. آموزش و پرورشی که دموکراتیک بوده و مخصوص صا همه یکسان ارائه می

مرز شدن و یگانگی  بی کنند که با مطرح نمودن نتایجی نظیر یکپارچگی اقتصادي، میشدن، تصور طرفداران جهانی

 توانند منشأ عالئق مشترک باشند. فناوري کشورها و غالب بودن ایدئولوژي نئولیبرال می

از پیدایش دیدگاه جهانی تاکنون الحاق آموزش و پرورش کنند که  طرفداران آموزش عمومی و دولتی اظهار می

 -هایی که اساساً تجاري پذیر بوده است. طرح المللی امکان هاي بین کشورها به ساختار جهانی تنها در قالب طرح

ا، هاند. این طرح ریزي شده گذاري طرح المللی بازرگانی و سرمایه هاي بین بازرگانی هستند و با هدف برقراري توافق

هاي آموزشی به پرورش نیز پرداخته و عالوه بر اینکه در مورد سیاستوبا وجود ماهیت تجاري خود به آموزش

 ( 1112،دیگرانوخسروشاهیباشد.)صبوريمینیزانگیزي شبههوشده،داراي نقاط مشکوکگیري تصمیمنامطلوبیطور

نئومارکسیستها و بنیادگرایان اسالمی قرار دارند . به اعتقاد مخالفان ، هادر میان مخالفان جهانی شدن مارکسیست

این فرایند اگر امپریالسم آخرین مرحله سرمایه داري باشد ، جهانی شدن آخرین مرحله امپریالیسم است . این 

می کنند  عده جهانی شدن را ابزار رشد سرمایه داري و ایدئولوژي منعکس کننده اراده سلطه جویی بر جهان تلقی

 . به تعبیر آنها جهانی شدن ، غربی سازي و ظهور سرمایه ساالري و ترجمان نوینی از استعمار کهن است .

دلیل دیگر مخالفان ، نگرانی آنها از نابودي آداب و سنن ملی و بومی حاصل از فرایند است . به نظر این دسته 

یافت می کند و ارزش هاي بومی آن در برابر ارزشهاي جهان سوم به گونه اي یکسویه تولیدات فرهنگی غرب را در

 (1161جدید قرار گرفته و مغلوب آن می گردد . ) صالحی امیري و دیگران ، 

 

 جهانی شدن و آموزش و پرورش)فرصتها و تهدیدها(

ا و جهانی شدن در همه ابعاد آموزش و پرورش را دستخوش تغییر و تحول می نماید ،از این رو شناسایی ویژگیه

آثار این فرایند بر آموزش و پرورش یکی از وظایف اصلی هر نظام تعلیم و تربیت می باشد. در این میان می توان 

به پیامدهاي اقتصادي جهانی شدن براي نظام آموزش و پرورش از جمله توجه بیشتر بر آموزشهاي فنی و حرفه 

سیاسی جهانی شدن از جمله کمرنگ شدن نظارت و  اي و استفاده بیشتر از تکنولوژي اطالعات ،و پیامدهاي بعد

تسلط دولت و حکومت بر نظام تعلیم و تربیت و پیامدهاي بعد فرهنگی جهانی شدن از جمله ترویج فرهنگ غرب 

و کمرنگ شدن ویژگیهاي بومی و به مخاطره افتادن هویت ملی و ارزشهاي دینی در برنامه هاي درسی مدارس 

وان به برقراري ارتباطات فرهنگی بیشتر و شناخت سایر فرهنگها به عنوان فرصتهاي اشاره کرد. از طرفی می ت

براین دیدگاه جهانی شدن فرصتها و چالشهایی را براي نظام تعلیم و پیش روي تعلیم و تربیت اشاره کرد. بنا

ه حفظ میراثهاي تربیت پدید می آورد. که با بهره گیري از این فرصتها و با شناخت بهتر چالشها می توان ب
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 فرهنگی و اعتالي نظام تعلیم و تربیت در راستاي جهانی شدن پرداخت .

 فرصتهایی که جهانی شدن براي تعلیم و تربیت ایران بوجود می آورد عبارتند از :

 استفاده از جدیدترین اطالعات در آموزش و پرورش ایران-1

  سازماندهی  هاي مهارت  نیازمند آموزش  هستندکه  اي یافته  سازمان  عضو جامعه  و یکم  بیست  قرن  آموزان دانش

ها و  مشی  خط  در تنظیم  از آن  گیري و بهره  فناوري  رشد درک  در راستاي  و غیر رسمی  رسمی  گروههاي

  هاي مشی  را با خط  خودشان  زندگانی  برنامه  دند کهنیازمن  آتیه  باشند. شهروندان  می  آموزشی  هاي سیاست

از   اثر بخشی  و اعتالي  آموزشی  ایجاد برابري  به  ، کمک یادگیري  کیفیت  ارتقاي  اصول  سو و رعایت  از یک  نوگرایانه

رند، به راحتی نمایند. شهروندانی که توانایی تهیه لوازم مربوط به اینترنت را دراختیار دا  دیگر هماهنگ  سوي

توانند اطالعات روزآمد را از آن سوي جهان دریافت دارند ودر همان حال اطالعاتی نو تولید کرده و در اختیار  می

رسانی به شیوة جدید سبب  هاي الکترونیک جدید مرزها را شکسته است اطالع مخاطبان خود قرار دهند. رسانه

سازد منبع اطالعاتی خویش را تعیین کنند. و با افزایش  ا قادرمیهاي داخلی شده و افراد ر شکستن انحصار رسانه

سرعت اطالع رسانی و استفاده بیشتر از تکنولوژي پیشرفته ارتباطات باعث ایجاد فرصتهاي بیشتر و مناسب تر 

 (. 72: 1161جهت رسیدن آموزش و پرورش ایران به اهداف خود می باشد .)کرمی پور ،

 

 قی همکاري و تفاهم به عنوان هدف اصلی در تعلیم و تربیتاهمیت یافتن اصل اخال -8

از آنجا که در روند جهانی شدن ارتباطات گسترش می یابد و افراد از سراسر دنیابا یکدیگر ارتباط برقرار می کنند 

ابد و و بیشتر در معرض شناخت و ارتباط با سایر افراد جهان قرار می گیرند لذا تفاهمات بین المللی ضرورت می ی

یادگیري براي با هم زیستن به عنوان یک هدف مهم در آموزش و پرورش در می آید.یادگیري براي با هم زیستن 

مستلزم یادگیري چگونگی ابراز خویشتن و برقراري ارتباط به شکلی موثر با دیگران است ، و نیز به معناي 

اري با دیگران است از این رو شناخت آموختن حس مسئولیت و سهیم کردن دیگران و مستلزم یادگیري همک

سایر فرهنگها و نحوه ارتباط با آنها ضرورت می یابد و می تواند به عنوان فرصتی در دست آموزش و پرورش ایران 

 (1161قرار می گیرد . )عالی ، 

 

 آموزش الکترونیکی -0

آموزش سنتی است . این نظام  آموزش الکترونیکی، تصویري از تکامل آموزشهاي مشارکتی و شخصی در مقایسه با

آموزشی به دلیل داشتن امتیازات زیاد میتواند ضرورت اجتناب ناپذیر و یک راه حل منطقی براي نظام آموزشی 

باشد.از جمله نکات مثبت این نوع آموزش می توان به رشد کیفیت آموزش و پرورش ,کاهش هزینه ها و امکان 
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اشاره کرد که همه این موارد باعث افزایش راندمانهاي آموزشی خواهد  پذیر شدن آموزشها و ایجاد مدارس مجازي

شد.آموزش و پرورش جمهوري اسالمی نیز می تواند از این امکان جدید آموزشی به عنوان یک فرصت مناسب 

براي بهبود کیفیت خود بهره گیرد.شکستن مرزهاي زمانی و مکانی از خصایص آموزشهاي الکترونیکی است که 

ایدي را نصیب نظام آموزشی ما می نماید، از جمله گسترش فعالیتهاي آموزشی همزمان در کشور،انتقال خود فو

،حذف روشهاي کم بهره آموزشی)روشهاي سنتی معلم محور(.  onlineسریع اطالعات در تمامی مدارس به صورت 

(Coghburn.2003 :123  ) 

 

 شکافت حلقه هاي بسته دانش  -4 

ثمرات مفید و فرصت ساز جهانی شدن براي تعلیم و تربیت در جمهوري اسالمی را شکافتن  شاید بتوان یکی از

مرزها و حلقه هاي بسته دانش و اصالح زوایاي معرفت شناختی آن دانست. یکی از محدودیتهایی که دانش 

دانش و اطالعات  آموزان در نظامهاي آموزشی دنیا از جمله ایران با آن مواجه هستند، عرضه الگوریتمی و هندسی

به آنهاست، آنگونه که سرشت نظام آموزشی یک کشوراقتضا می کند.البته اگر چه این یک حقیقت مسلم و حق 

ي خود تربیت نماید، اما این به مفروض براي نظامهاي آموزشی هر کشوري است که دانش آموزان را مطابق آرمانها

ت نیست.ورود به دنیاي فراخ معرفتی از جمله نیازهاي معنی هندسی کردن و محدود کردن نظام عرضه اطالعا

طالبان معرفت در عصر کنونی است که خود پیشرفتهاي عظیمی را در پی خواهد داشت و این همان فرصتی است 

که جهانی شدن در اختیار نظام آموزشی ما می گذارد.به عبارت دیگر جهانی شدن نظام عرضه هندسی و 

طالعات در مسیرهاي از قبل مشخص ، ثابت و تعریف شده( را به نظام عرضه الگوریتمی اطالعات)عرضه ا

 (1161دیالکتیکی اطالعات تبدیل می کند. )عالی ، 

 

 آموزش زیست محیطی -1

زیست انسان  عنوان عوامل تهدیدکننده محیطزیست یک مسئله جهانی تلقی شده و آنچه به امروزه بحران محیط

ها، افزایش جمعیت، نابودي  ها، کاهش منابع طبیعی نظیر جنگل : افزایش آلودگیشود بسیارند از جمله مطرح می

محیطی چیست و آموزش  هاي زیست الیه اوزن و... معهذا این مسئله که نسبت آموزش و پرورش با بحث

ها در مدرسه و در کالس درس کجاست؟ زیست از کجا و چه زمانی باید آغاز شود؟ جایگاه این آموزش محیط

توان از افزایش  زیست به وجود آورده کدامند؟ و چگونه می زیست و خطراتی که انسان براي محیط الت محیطمشک

هاي بیشتري را براي نظام  هایی است که نیاز به آموزش را بیشتر ساخته و مسؤولیت آنها جلوگیري کرد؟ موضوع

-اند این آموزش هنگام سعی کردهریزي به امهآموزش و پرورش ایران به همراه آورده است. کشورهاي پیشرفته با برن
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 (1162:151ها را به خانواده، مدرسه و کالس درس بیاورند. )سرکارانی، 

هاي آموزشی و درسی و حتی آموزش خانواده وارد شود و  در ایران هم باید این مباحث به شکل جدیدي در برنامه

طور آموزان را به هاي یادگیري که دانشرار گیرد. فرصتهاي یادگیري در اختیار کودکان و نوجوانان قاین فرصت

ها را به طوري که یک مادر هم بتواند این آموزشعینی با این مسائل آشنا و جامعه را متوجه این مباحث سازد. به

 فرزندانش منتقل کند.

 

 ساالري و مشارکت اجتماعی حقوق شهروندي، مردم -6

ی خیلی اهمیت دارد، دموکراسی، مدنیت و نقش آموزش و پرورش در آن و المللموضوعی که امروزه در سطح بین

عبارت دیگر نسبت انسان با جامعه، جامعه با مدرسه و باالتر از نقش و حقوق انسان در جامعه و مدرسه است. به

 آن نسبت جوامع با یکدیگر و نقشی است که آموزش و پرورش در این میان دارد.

-حوزه مطرح است بحث مشارکت انسان در جامعه است. مشارکت در اداره جامعه، فعالیتبحث دیگري که در این 

هاي سازنده دارد. مشارکت هاي خاص و نگرشهاي مدنی و مطالبه حقوق شهروندي نیاز به شناخت الزم، مهارت

ورش نقش آموختنی است و باید آن را از همان کالس درس و خانواده بیاموزیم و تمرین کنیم. آموزش و پر

اي در آموزش و تمرین این مشارکت در میان کودکان دارد. به عالوه مشارکت تنها در سطح خانواده، منطقه  ویژه

ها در کند نیست، بلکه هنگامی که این مهارت یا محل جغرافیایی خاصی که انسان در آن متولد شده و زندگی می

المللی ارتقا  منطقه و... خارج شده و به سطح ملی و بین گیرند از سطح خانواده، محل زادگاه، ها شکل میانسان

 یابد. در واقع این همان چیزي است که دنیاي امروز به آن نیازمند است. می

ویژه فناوري اطالعات و ارتباطات و نسبت آن با آموزش و پرورش موضوع دیگري است که آموزش فناوري نوین به

گیري از  عنوان یک بحث نو مطرح است، بهرهرو است و آنچه در اینجا بهو پرورش در قرن بیست و یکم با آن روبه

 یادگیري است. -فناوري نوین اطالعات و ارتباطات در فرایند یاددهی

استفاده از فناوري ارتباطات در آموزش و پرورش بدین معنی است که ما باید این فناوري را به کالس درس آورده 

اي پیدا کنند. )سرکارانی،  این فناوري نگرش سازندهبهآموزان نسبت هره گیریم تا دانشو در فرایند یادگیري از آن ب

1162 :162) 

 

 تهدیدها

 ورود رایانه به آموزش و پرورش -1

 شدن دارخدشه جامعه، از آموزان دانش شدن منزوي: از عبارتند دارد تربیت و تعلیم به رایانه ورود که خطراتی 
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 و تعلیم شدن قالبی حد از بیش و انسانی هايارزش آموزش گرفتن قرار خطر معرض در آموز، دانش و معلم رابطه

 (1161)صبوري خسرو شاهی ،   .تربیت

 اینترنت -2

جاي آن است. آموزان و دانشجویانی که با اینترنت سرو کار دارند، کاربرد نابهترین کار براي دانشامروزه آسان

 با و پیدا، را مطالب وجوگرجست موتورهاي از استفاده با و انتخاب را هایی واژه خود تحقیق مورد موضوع از  آنها

 را تحقیق اینترنت، شبکه  دهند. عنوان تحقیق ارائه میبه چیزي هم، کنار مختلف منابع از مطالب  دادن قرار

 و تصاویر فراوان، منابع نیز و کندمی ارائه را شماريبی نتایج چون. دهد می نشان هست، که آنچه از ترساده بسیار

 (1161)صبوري خسرو شاهی ،  کند.ب را به سهولت و سرعت بر روي صفحه نمایشگر پدیدار میمطال خالصه

 کاهش ارزش زمان گذشته و افزایش ارزش زمان حال -1

باشد.  دارا می «زمان گذشته» اي است که العاده در نظام آموزشی سنتی جامعه ایران، ارزش فوقاز جمله اصول مهم

آموز و صاحبان  شود و پیوسته افراد بزرگتر را درس یاد می «تجربه» عنوانها، از این ارزش بههمواره در گفتمان

تجربه دانسته و سعی بر این است که با استفاده از تجربه ایشان، بر دانش خود بیفزایند. این تلقی، اصول نظري و 

 شود. از آن یاد می «ادب تحصیل»عنوانساخته که معموالً به عملی خاصی را در نظام آموزشی حاکم

هاي نوین آموزشی، به شدت این اصل را  این در حالی است که تحوالت رخ داده در عرصه فناوري و روش

دستخوش تحول ساخته است. امروزه یک جوان با استفاده از امکانات آموزشی و ارتباطی، به حجم باالیی از 

یابد و در  به شدت کاهش می« شده ارزش زمان تجربه » شود که یابد و این چنین می دست میاطالعات و دانش 

شود؛ چرا که جوان امروزي خود را نیازمند تجربه نسل قبل ندیده و احساس  نتیجه ادب پیشین نیز متحول می

پیشین است. با توجه به  هاي نسل مراتب بیشتر از دانستههایی دست یافته که به ها و دانش کند به توانمندي می

سرعت فزاینده رشد امکانات جدید آموزشی و ارتباطاتی در جامعه ما، این تحول در حال وقوع است. پس باید 

آموزان در راه هستند که تصور و تلقی متفاوتی از زمان گذشته دارند و  توجه داشت که نسل جدیدي از دانش

 (11: 1161پیشین را داشت. )افتخاري،  توان از آنها توقع ادب تحصیلی بنابراین نمی

 سوادي مدرن پدیده بی -4

هاي مادي و انسانی موجود  افزایش جمعیت خواهان دسترسی به اطالعات و کسب مدارج عالی علمی، محدودیت

هاي سنتی   شود که همچنان روش بر سر راه تأمین این نیازها و تحول فزاینده تغییرات اجتماعی، مانع از آن می

توان به  گویی به نیازهاي جهانی معاصر مورد توجه قرار گیرند. در این خصوص می زش بتوانند براي پاسخآمو

هاي الکترونیکی اشاره نمود، که  هاي مجازي و استفاده از روش هاي نوینی همچون: دانشگاه  پیدایش پدیده

عنوان مثال در بحث است. به متأسفانه مشارکت و سهم ما در طراحی یا کاربرد این مقوالت بسیار پایین
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ها مانند: تهران، صنعتی شریف و شیراز، اقدامات محدودي صورت  در برخی از دانشگاه"آموزش الکترونیکی" مهم

توان  پذیرفته است و درصد بسیار ناچیزي از کل نظام آموزشی ما را به خود اختصاص داده است. بر این اساس، می

همین ایم و به و غیرکارآمد وارد عرصه پیشرفته آموزشی در عصر اطالعات شده هاي سنتیادعا کرد که ما با روش

دلیل نه توان جذب تمامی عالقمندان داراي استعداد را داریم و نه امکان آموزش مناسب به معدود افرادي که 

ر دستیابی منظوباشد که به هاي علمی می کنیم. نتیجه این مهم، پیدایش پدیده منفی مهاجرت سرمایه جذب می

شوند. الزم به ذکر است که استمرار این فرایند، در آینده  به علوم و دانش موردنظرشان راهی کشورهاي دیگر می

 (17: 1161سوادي در کشور شود. )افتخاري،  تواند، منجر به بروز اشکال نوین و مدرنی از بی می

 هاي ناهمسان پدیده آموزش -7

ها و متون آموزشی منجر به آن شده که بسیاري از کشورهاي  محصوالت و روشهاي ارتباطاتی، تنوع  رشد فناوري

یاد شده که در اثر آن بخشی از  «هاي ناهمسان آموزش» در حال توسعه به ویژه ایران دچار معضل و پدیده

باشند، به واسطه دسترسی  آموزان در حالی که در درون یک نظام آموزشی رسمی واحد در حال تحصیل می دانش

شوند. آموزشی  مند می هاي دیگري نیز بهره صورت غیررسمی از آموزشبه امکانات تازه )به ویژه شبکه اینترنت(، به

باشد. این ناهمسانی بین این دو فضا،  که چون جامعه مورد نظر در آن نقشی ندارد، با آموزش رسمی، همسان نمی

 ( 1161)صبوري خسرو شاهی ،  رد نماید.تواند لطمات جبران ناپذیري به نظام آموزشی ایران وامی

 عدم همراهی ذهنیات با عینیات -7 

آموزي تا دوازده سال ادامه  آموزش و پرورش رسمی کشور بر محفوظات تکیه دارد و این روند براي هر دانش

رسد.  ینم «عین» است و به مرحله «ذهن» شود، تا مرحلههایی که طی این مدت اریه می یابد لذا اغلب آموزش می

اي جز   ها، نتیجه ها و واقعیت هاي تئوریک با تجربه و تماس نیافتن آموزه «عینیات» با «همراهی ذهنیات» عدم

عبارتی آموزش و پرورش رسمی ایران، آموزان با دنیاي پرتنوع و فعال بیرونی ندارد. به سازي دانش بیگانه

آموزان برخاسته از این نوع نظام آموزشی، در  لذا دانشسازد  آموزان را با فرایندهاي اجتماعی درگیر نمی دانش

 (71: 1161رویارویی با موج فرهنگ جهانی دچار انحرافات فکري خواهند شد. )بیات، 

 تک فرهنگی شدن و تضعیف فرهنگهاي بومی : -5

ملی،   کند. هویت می  ها را قابل شناسایی ملت  که  است  ویژگی  باشد آن می  هویت  از مفهوم  منتج  که  ملی  هویت

  جمعی  شده  تعریف  یا مفاهیم  مفهوم  حول  مشترک  بر آگاهی دیگر با تکیه  از ملت  ملت  یک  تفکیک  براي  ابزاري

ندارد   گیري شکل ملی، امکان  وجود نیاید، هویت  به  خود از دیگري  تفکیک  براي  مشترکی  آگاهی که  و تا زمانی  است

له جهانی شدن مسئله نگران کننده ،رشد تک فرهنگی  است ، فرهنگی که از سوي رسانه هاي .در ارتباط با مقو

جهانی غرب و شبکه هاي روابط عمومی آنها تبلیغ می شود ،فرهنگی که به مردم دیکته میکند که چه بپوشند 
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 (. yang,2002 : 14،چه بخورند ،چگونه زندگی و چگونه فکر کنند )

 بوط به تربیت دینی در ایران : تهدید روندهاي مر -6

  هویت  دهد. این می  را شکل  مسلمانان  از هویت  مهمی  بخش  اسالم  ارزشی  و نظام  دینی  باورهاي  اسالمی  در جوامع

از   بخشی  اسالمی  و باورهاي  دین اینکه  در اصل .گردد  می  تعریف  و دینی  اعتقادي  مرزهاي  در درون  ناخواه خواه

  هر چند تفسیر پلورالیستی  نکته  این  نظر وجود دارد. با پذیرش  دهد اجماع می  را تشکیل  اسالمی  جوامع  یتهو

  و زدودن  شدن  در فرایند جهانی  مطرح  با هویت  تعارض  نوعی  را اتخاذ نماییم. باز هم  از اسالم  مطلق

  و اندیشه  اسالم  به  نسبت  شدن  جهانی  بخش  آورترین لشداریم و احتماال چا جوامع   و مذهبی  اعتقادي مرزهاي

  اجتماعی  دیگر ساختارهاي  به  نسبت  فرهنگ  زیربنایی  از نقش  امر ناشی  است. این  و اندیشه  دینی، خود فرهنگ

  جامعه  دینی  و باورهايارزشی، هنجارها  از نظام  متشکل  از فرهنگ مهمی  دیگر بخش  سوي از و  است

  ( 155:  1151است)براندا،

در مواد آموزشی،   پنهان  ایدئولوژیک  اسالمی، ابتدا عالیق  استقرار تربیت  آموزش و پرورش در جهت  بنابراین

ها  ارزش  بر مبناي  ساخته و سپس  پنهان را شفاف  برنامۀ  تعبیري  و به  آموزشی  تدریس، عناصر فضاهاي  هاي روش

  از تربیت  جدیدي  نظام  تدوین  می سازد و به  متحول  اسالمی  ایدئولوژیک  عالیق  آنها را در جهت  اسالمی  و اصول

  براي  و انسانی  مادي  فراوان  هاي هزینه  صرف  امر مستلزم  این  گرچه  که  پیداست  می نماید. ناگفته  اقدام  دینی

  (155:  1151 گریزناپذیر است)باقري،  ولی  و اجراست  ریزي برنامه

 تاثیر بر زبان و آموزش آن: -1

خواهد خود را به همۀ )فرهنگ( کشورها از  هاي الکترونیکی جدید، غالباً زبان انگلیسی سلطه دارد و می در رسانه

اي و اینترنت در جاي خود  هاي ماهواره جمله ایران تحمیل کند. نفوذ و گسترش زبان انگلیسی از طریق تلویزیون

 (. p.Hinchcliff.2000:123ترین تهدید علیه زبانهاي ملی و محلی قلمداد شود) مهم تواند می

از آنجا که تمامی کانالهاي ارتباطی دنیا و رسانه هاي جهانی تنها به چند زبان خاص تعلق دارد و سایر زبانها براي 

باط با این زبانها هستند، لذا این مهم ارتباط برقرار کردن به افراد مختلف در گوشه و کنار دنیا ملزم به برقراري ارت

می تواند تهدیدهاي عمده اي را براي زبانهاي دیگر از جمله زبان فارسی ایجاد نماید به طوریکه به مرور کارایی 

خود را از دست داده و رو به زوال نهد از این رو برنامه ریزان خصوصا سازمانهاي آموزشی باید تالش بیشتري را 

 (1161)عالی،وده تا زبان فارسی نیز جایگاه خود را بیابد و کاربردهاي بیشتري داشته باشد . وقف این مهم نم

 آموزشها و کالسهاي چند فرهنگی :  -10

شماري  هاي بی المللی دارد. انسان شود، غالباً مخاطبان فراملی و بین میعرضهوها تولید  رسانهدومدر عصرکهاطالعاتی

رسانی فرهنگ  کنند. به همین جهت این شیوه اطالع تبادل اطالعات میوکرده ارتباط برقرار” اه غریبه“و”دیگران“با 
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اندک بیش از آن که خود را متعلق به  کنندگان( اندک کند و مخاطبان )مصرف و غربی( را ترویج می  خاصی )جهانی

لی خواهند نامید. در همین راستا المل قوم، فرهنگ و کشور خاصی بدانند،خود را انسانی با تابعیت جهانی و بین

مهاجرت به کشورهاي مختلف زیاد شده و این پدیده هر چند باعث شناخت بیشتر سایر فرهنگها و آشنایی بیشتر 

انها می شود ولی چالشی را به عنوان آموزش ,مدارس و کالسهاي چند فرهنگی ایجاد می نماید که خود این 

زش و پرورش ایجاد نماید. از جمله نیاز به معلمینی توانا و آشنا با زبان و مطلب می تواند مشکالتی چند براي آمو

ویژگیهاي فرهنگی سایر کشورها و برنامه ریزیهایی جهت کاهش مشکالت ناشی از این سبک آموزش می باشد 

ه .همچنین این گونه آموزشها کیفیت را در نظام آموزش و پرورش کشورها تحت الشعاع قرار می دهد .هویت ک

یک مقوله فرهنگی ملی و محلیاست،به یک مقوله جهانی تبدیل می شود که این تبدیل خود محصول حضور در 

 (1161)عالی ، کالسهاي چند فرهنگی است. 

 

 پیامدهاي چالش انگیز جهانی شدن تعلیم و تربیت 

 برخی از چالش هاي جهانی شدن عبارتند از : 

 هستند .مسئولیت ها در حال تغییر و گسترش   -1

 مدیریت عمومی جاي خود را به شبکه اي از مدیریت داده است .  -2

 اطالعات از طریق مجاري غیر رسمی متعددي جریان پیدا می کند .  -1

 ابتکار عمل و خالقیت بسیار مهم تر از اطالعات است . -4

 ( 1161د . ) قاهري  ، به واسطه گسترش بازارها در فراسوي مرزها ، استراتژي ها نیز پیچیده شده ان -7

 از نظر سجادي اهم پیامدهاي چالش انگیز جهانی شدن تعلیم و تربیت عبارتند از : 

با ظهور رسانه هاي پیشرفته و تکنولوژي مدرن ، میزان کنترل مدارس بر آموخته ها و کیفیت و جهت  -1

 اهند بود .گیریهاي آموزش و تربیتی کاهش می یابد و مدارس رقباي جدیدي را شاهد خو

تضعیف نظامهاي آموزش محلی و ملی ، آن هم به خاطر حضور و غلبه کاالهاي فرهنگی و تولیدات آموزشی  -2

 نظامهاي سلطه در کشورهاي مختلف به سبب روند جهانی شدن تعلیم و تربیت . 

و در نتیجه  تصویري شدن شیوه هاي ارسال اطالعات و تضعیف شیوه هاي آموزشی مبتنی بر متنهاي مکتوب -1

 کاهش کنترل و هدایت نوع و کیفیت یادگیریهاي مورد نظر نظام هاي ملی و محلی .

جایگاه ممتاز دانشگاهها به عنوان محل اختصاصی براي تصمیم گیري پیرامون چگونگی آموزش و تدوین  -4

 محتواي درسی و سازماندهی رشته هاي تحصیلی ، تضعیف خواهد شد .

هر جامعه اي حدود معنایی و هویتی را براي نظامهاي آموزشی خود تعریف می کند . ظهور با توجه به اینکه  -7
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ملی دولتها و  –نهضت جهانی شدن دگرگونیهایی را در نظامهاي واحد خاص ) محلی یا ملی ( و ترتیبات سنتی 

 جوامع پدید می آورد .

 کاهش حضور عوامل انسانی در امر تعلیم و تربیت . -7

مهاي آموزشی به سمت تامین نیازهاي بازار آزاد در جهت سودآوري بیشتر و دامن زدن به قاعده هدایت نظا-5

 مصرف گرایی

کار مناسب براي شرکتهاي فراملیتی و تبدیل نظامهاي آموزشی به صورت مراکزي در جهت تامین نیروي -6

 اقتصاد سرمایه داري و القا نگرش سودمدارانه در مورد تعلیم و تربیت  .

 تغییر جهت گیریهاي برنامه تربیتی از حالت بلند مدت به کوتاه مدت . -1

به واسطه اجراي اهداف فرهنگی ، نظام تربیتی فاقد خصیصه نظارت و داوري سیاسی و اخالقی ملی و محلی  -10

 خواهد شد .

به زبان جهانی و  القا ضرورت پذیرش آموزش زبان واحد در بطن برنامه هاي آموزشی و تبدیل زبان انگلیسی -11

جهانی شدن مالک ارزیابی اعتبار مدارک آموزشی و تحصیلی ، بدون در نظر گرفتن معیارها و مالک هاي محلی و 

 ملی در تعریف و تنظیم محتواي آموزشی

با ظهور نهضت جهانی شدن زمینه برخورد بین فرهنگ ها و تمدنها پدیدار می گردد که بیشترین تاثیر را  -12

 ه هاي آموزش و پرورش دارد . روي برنام

هاي آموزشی محلی و ملی در نتیجه بی توجهی به اقتضائات اخالقی ، کاهش میزان اختیار تصمیم گیري-11

 (  1162ایدئولوژیک،دینی و علمی مورد توجه نظامهاي آموزشی ملی و محلی . )سجادي ، 

 

 رویکرد آموزش و پرورش در برابر چالش هاي جهانی شدن 

آموزش و پرورش در کشورهایی که در معرض جهانی شدن و تحوالت پدیدآمده از فناوري "عطاران : به نظر

 اطالعات هستند باید رویکردهاي زیر را برگزیند :

( تاکید بر جامعیت آموزش و پرورش : آموزش و پرورش باید تمامی زندگی آدمی را دربرگیرد. در جهانی که  1

فناوري در آن شتابان تغییر می کند و دانش به نحو روزافزون تولید می شود، آموزش و پرورش باید به بسط و 

 شکوفایی قابلیتهاي آدمی بپردازد. 

 مربیان و باشد دسترس در زمان و مکان هر در باید پرورش و آموزش:  پرورش و آموزش به فراگیر دسترسی (2

 دسترسی( درس کالس و تلویزیون و اینترنت طریق از) مداوم یادگیري به باید. باشند معرض در آموزش براي

 .  باشد داشته
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( تاکید بر تفکر نقاد: آموزش و پرورش باید تاکید خود را بر تفکر نقاد، ارتباط و حل مسئله معطوف سازد و صرفا 1

 به انتقال دانش و معرفت بسنده نکند؛ بلکه دانش آموزان را مهیاي برخورد با مسائل جدید کند. . 

جهانی باشد؛ شهروندان آینده نه تنها باید ( تربیت شهروند جهانی: آموزش و پرورش باید مهیاي پرورش شهروند 4

از تاریخ، فرهنگ و زبان خویش آگاه باشند، بلکه براي کار در جامعه جهانی، نیازمند دانش وسیع درباره تنوع 

 فرهنگ ها و مردم هستند. 

یی فراگیران ( تمرکز بر مفاهیم انتزاعی:برخی از چالش هاي دانش، تعلیم و تربیت و یادگیري در این دوره، توانا7

امروز براي آشنایی و کنارآمدن بیشتر با مفاهیم انتزاعی و موقعیتهاي نامعین است. امروزه بیشتر محیط 

دانشگاهی، دانش آموزان را با مسائل مهیا مواجه می کنند، آنگاه حل آن مسائل را از ایشان می خواهند. واقعیت 

ه مسائل به ندرت به وضوح تعریف می شوند. این خصیصه اقتصاد جهانی )مبتنی بر اطالعات و دانش( آن است ک

ی کند که جستجوگر مسائل باشند، اطالعات ضروري را گرد م آنهایی را که طالب شغل ارزشمند هستند، ملزم

 1161،عطارانآورند و تصمیم ها و گزینه هایی را انتخاب کنند که مبتنی بر واقعیتهاي نامعین پیچیده است. . )

:27) 

 امروز یادگیري محیط و تربیت و تعلیم اعظم بخش(: گسسته رویکرد مقابل در) گرایانه کل رویکرد از ادهاستف (7

ه رشته هاي علمی بسیار غیرقابل انعطاف تقسیم شده که بر واحدهاي گسسته تحقیق تاکید دارد، مع الوصف ب

کردهاي تحقیق بین رشته اي امر جامعه، نیازمند درک کل گرایانه درباره نظامهاي تفکر است. بدین سان روی

جامع تري از واقعیت پیچیده اي که اینک نظام جهانی با آن  خطیري درنظر گرفته می شوند تا بتوان به درک

 مواجه است، دست یافت.

 صورت از بخشی انتزاعی شدت به نمودهاي ها سمبل: نمادها ورزي دست براي آموزان دانش توانایی ارتقاء (5

هستند. اشتغال به شدت مولد ، مستلزم آن است که فراگیر دائما با سمبل هایی مانند اصطالحات نی واقعیت عی

سیاسی، حقوقی و تجاري سروکار داشته باشد. در گذشته کارگزاران آموزشگاهی اغلب خودشان را در مقام 

ش آموزان است. شان انتقال داده ها، اطالعات، دانش و حکمت به داندیدند که نقشحکیمان خردمندي می

فروشگاه معرفت جهان به صورت رو به تزایدي نرخ جهشی دارد و هیچ فردي به تنهایی امید آن را نمی تواند 

داشته باشد که به صورتی مناسب و ممکن فهم جامعی در باب یک رشته را با خود حمل کند. هدف تعلیم و 

مقصد آن آموزش چگونگی یادگیري حل مساله و تربیت به هیچ وجه صرفا حمل مجموعه اي از دانش نیست بلکه 

 ترکیب امر قدیم و جدید است 

: آموزش و پرورش باید به پرورش روحیه تعاون و همکاري اهتمام ورزد . تشویق دانش آموزان به کار در گروه (6  

به کارگیرند وهمچنین  کند که توانایی خود را در پویایی گروه و سازماندهی آنملزم میراگروه دانش آموزاندرکار
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 (25: 1161، عطاران)"مهارت هاي رهبري و مدیریت را بسط دهند . 

از نظر باقري براي آنکه بتوانیم در تعلیم و تربیت ، مواجهه اي مناسب با چالش هاي جهانی شدن داشته باشیم 

 الزم است به نکات زیر توجه کنیم:

ستن آنها به اطالعات : مفهوم دانش را نباید به مجموعه اي از توجه به انواع مختلف دانش و پرهیز از فروکا -1

گزاره ها فروکاست که با درست / غلط سروکار دارند و یا تنها مضمون اطالعاتی دارند . کار تعلیم و تربیت رشد 

ر توان دانش ورزي است ، به این معنا که توانایی مواجهه هاي متناسب با مسئله ها و موقعیت هاي مختلف ، د

 افراد رشد یابد .

پرورش خیال ورزي یا خالقیت : تعلیم و تربیت باید همت خود را معطوف آن سازد که به جاي انتقال  -2

اطالعات ، به سازماندهی هاي متفاوت اطالعات و بلکه باالتر از آن ، به ابداع ترکیب هاي نوین در مورد اطالعات 

 قیت به صورت شیوه هاي اجرایی در برنامه هاي درسی است.موجود روي آورد . این امر مستلزم پرورش خال

گسترش مطالعات بین رشته اي: جستجوي ارتباط هاي ممکن میان رشته هاي مختلف دانشگاهی یا دروس  -1

 مختلف مدرسه اي ، افق هاي نوینی را براي اندیشیدن در عرصه دانش فراهم می آورد .

تماع هاي واقعی : گشودن بابی براي ارتباط میان اجتماع هاي مرتبط ساختن اجتماع هاي مجازي به اج -4

، فرصت مناسبی را براي گفتگو ، نقد و داوري جمعی جویندمجازي و واقعی که دانش آموزان در آنها مشارکت می

در مورد ایده هاي مطرح شده در اجتماع هاي مجازي فراهم می آورد . برقراري ارتباط مانع از آن خواهد شد که 

 ( 1161هویت هاي انشقاق یافته و متعارضی در دانش آموزان شکل بگیرد . )باقري ، 

 صبوري خسرو شاهی در مورد آموزش در جامعه جهانی می گوید : 

 آموزش باید بتواند افرادي متخصص متناسب با بازار کار تربیت کند . -1

ن معنی که بتواند با آموزشهاي فراگیر ، آموزش در جامعه جهانی براي تحول و توسعه جامعه می باشد بدی -2

دقیق و صحیح و تربیت نیروهاي متخصص و کارآمد در توسعه اقتصادي و اجتماعی جامعه گام موثر برداشته و از 

 طرفی نیز همین توسعه و تحول در جامعه منجر به رشد و دگرگونی آموزش و پرورش خواهد شد . 

 جامعه جهانی با اهداف زیر دنبال می شود :دگرگونی هاي برنامه هاي آموزشی در  -1

 انطباق با ارزشهاي ضروري جامعه براي تحول جامعه جهانی ) اخالقیات( . -

 دستیابی و تسلط بر دانش توسعه بشري ، وضع موجود و دستاوردهاي الزم ) دانش و معرفت ( . -

بزرگتر را شکل می دهند ، و رسیدن به یک نگاه جهانی در خصوص اینکه انسانها چگونه یک نظام اجتماعی  -

 چگونه این فرایند با همکاري یکدیگر تشویق و پیشرفت خواهد نمود )درک( .

نگاه موثر به آینده بشر و روشن ساختن اذهان بشري به اینکه چگونه او قادر است از طریق همکاري به  -
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 دستاوردهاي بی نظیر و بی سابقه اي دست یابد ) بینش (.

آموختن مهارت هاي همکاري و مدیریت اطالعات ، و هدایت شدن به سمت دستیابی به مهارت هاي الزم  -

 (  1112براي توسعه بشري ) مهارتها ( .  ) صبوري خسرو شاهی و دیگران ، 

 

 نتیجه گیري 

معانی و جهانی شدن یک فرایند اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی است که می خواهد یک نظام واحد از ارزش ها، 

مختلف در سطح جهانی به وجود آورد و نوعی انسجام در ابعاد مختلف از جمله تعلیم   فعالیت ها را در جنبه هاي

وتربیت به وجود آورد، به گونه اي که اهداف، برنامه ها، جهت گیري ها، شیوه ها و محتواي تعلیم و تربیت به 

رکت نماید. البته این تحوالت، باعث ضعیف شدن سمت یک نظام واحد جهانی در زمینه تعلیم و تربیت ح

ساختارهاي قبلی نظام هاي آموزشی و روبه رو شدن این نظام ها با چالش هاي جدید شده است. از جمله این 

چالش ها، تضعیف ساختارها، اهداف و محتواي نظام هاي آموزشی ملی و سوق دادن مرکزیت تصمیم گیري 

و فراملی خواهد بود. این روند خود زمینه ساز برخی از نابسامانی هاي فرهنگی،  تربیتی و آموزشی به حالت جهانی

 .هویتی، آموزشی و تربیتی براي جوامع مختلف است

باید تالش کرد از فرصت هایی که جهانی شدن پیش روي تعلیم و تربیت جوامع قرار می دهد، استفاده نموده و 

ا بتوان عالوه بر حفظ میراث هاي فرهنگی و سایر ویژگی هاي تدابیري جهت کاهش اثار منفی آن اندیشید، ت

بومی،ویژگی هاي فردي را نیز در دانش آموزان رشد داده و هم زمان زمینه شناخت آنها را از جهان و سایر 

فرهنگ ها فراهم آورد. تنها از طریق بازنگري و بازسازي بنیادي تعلیم وتربیت می توان حضوري فعال و سازنده در 

یان تحوالت جهانی داشت. در بستر و زمینه اي که به سبب تاثیر تغییرات جهانی پدید آمده است.نقش تعلیم جر

و تربیت دیگر نمی تواند به انتقال مجموعه اي ثابت از دانش ها محدود باشد، بلکه این نهاد باید نقشی فعال ایفا 

باشد که بتواند براي پاسخ گویی به نیازهاي متغیر  نماید. براي ایفاي این نقش، تعلیم وتربیت باید به گونه اي

جامعه و جهان، مهارت ها و ظرفیت هاي الزم را پرورش دهد. عطف توجه به آینده و نیازهاي متحول آن، برخورد 

فعال و سازنده با نیازها و چالش هاي پیش رو را ایجاب می کند. بنابراین الزم است ضمن بهره گیري از تجارب 

وجه به وضع موجود، برخورد فعال و موثر با شرایط متغیر آینده مدنظر قرارگیرد. به همین منظور موارد گذشته و ت

 زیر پیشنهاد می شود :

آگاهی دست اندرکاران آموزش و پرورش ، دانش آموزان و معلمان از پدیده جهانی شدن و پیامدهاي مثبت و  -

 منفی آن .

 فرهنگ ها و تمدن هاي مختلف از طریق آموزش و پرورش .آشنایی با نقاط مشترک فرهنگ ها و خرده  -
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 اصالح ساختار آموزش و پرورش از حالت ایستا به پویا ) تربیت دانش آموزانی خالق (. -

یادگیري  با توجه به چالش هاي و  –بررسی نیازهاي دانش آموزان و نیز بررسی روش هاي نوین یاددهی  -

 انی شدن . ضرورت هاي کنونی در ارتباط با پدیده جه

 کسب مهارت هاي علمی و تکنولوژیکی در سطح بین المللی و تولید فن اوري و اطالعات به کشورهاي دیگر .  -

هایی چون علوم، تحقیقات و فناوري، وزارت پست و تلگراف ها و وزارتخانهجانبه از سوي سازمانهمکاري همه -

استفاده از  خصوص آموزش و پرورش دربا رانو مخابرات، و حتی سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ای

 هاي نوین.فناوري

 تدوین و طراحی نظام درسی مبتنی بر شرایط نوین آینده و عصر شتاب در انتقال اطالعات . -

ایجاد فرصت هاي آموزشی و کاهش شکاف دیجیتالی در کلیه مناطق کشور براي همراه کردن دانش آموزان با  -

 فرایندهاي جهانی آموزش 

 

Globalization ( Planetization ) Outeomes and its Effect on Educational system in Iran 

Abbas shekari  , Layla dehghan kashani   

Abstract  

Globalization is an approach all people from different cultures take in an increasingly developed 

way , due to the development in technology and communication , to know and share the common 

experiences they have had in various fields throughout their lives . since two decades ago , this has 

been changed to a controversial issue as it leads to several negative and positive social , economica 

and cultural effects on its all domains including education and educational system . The view of 

globalization , thus , provides opportunities and seeks challenges to preserve the cultural heritage 

and develop this system. The present study attempts to examine the outcomes of globalization , 

provide its short definition and study its concept as well as its all relevant aspects .  

Key word : globalization , educational system, education , teaching – learning process 
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 تهران : روز نگار  اول، چاپ  ،پرورش ایران و ژاپن(

فصلنامه «. جهانی شدن؛ بحران هویت و تضعیف تربیت دینی. » ( 1161سلیمانی بشلی ، محمد رضا ؛) .11

  127 – 101، سال دوم، شماره دوم، ص   هاي تربیتی اسالم و پژوهش پژوهشی -علمی 

 . تهران : اندیشه نوین . پیدا و پنهان جهانی شدن( .  1167شکاري،عباس؛ رحیمی، علی؛ ) .14

جهانی شدن فرهنگی و تاثیرات آن بر ( . » 1161صالحی امیري ،سید رضا ؛ حسین زادگان ، زهره ؛ ) .17

  1-45.پژوهشنامه فرهنگ و جهانی شدن ، ص «  فرهنگ ایرانی

اهبردهاي ر و هاآموزش و پرورش در عصر جهانی شدن؛ چالش( . » 1161،حبیب ؛ ) صبوري خسروشاهی  .17

 117-171ص،1، شماره 1دوره پژوهشی مطالعات راهبردي جهانی شدن ،  –فصلنامه علمی «.  مواجهه با آن

جهانی شدن و تحول در ( . 1112قیقی محمدرضا؛ ) ،حبیب ؛ کاوسی ، اسماعیل ؛ حصبوري خسروشاهی  .15

 . تهران : مشق شب .  آموزش و پرورش

، «سازي براي نظام تعلیم و تربیت ایران  هاي جهانی ها و فرصت تبیین چالش»(. 1161)، مرضیه ؛ عالی  .16
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 انسانی 

 .تکنولوژي آموزشی .فروردین.  «آموزش متناسب با عصر اطالعات» .( 1161؛)ر ,محمد رضا کرمی پو .21
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 تاریخ آموزش در ریکور پل روایی هرمنوتیک پیامدهای

 

 8مزاري امیررضا سید ، 3دانشمند وحدتی علی

 

 چکیده

دانش تاریخ به واسطه پیوند خوردن با مساله زمان و متن همواره با چالشهاي فلسفی گوناگون مواجه بوده است. از 

سوي دیگر آموزش تاریخ نیز در کالس درس همواره از معضالتی همچون حافظه محوري، از هم گسیختگی  

پیشینه فلسفی آن یعنی مساله روایت به دانش تاریخی و فروبستگی در رنج بوده است. در این میان قصه گویی با 

عنوان یکی از روشهاي بدیع و پرکاربرد براي مقابله با این معضالت مطرح شده است. این مقاله در نظر دارد تا با 

از   -در کتابی با همین نام  -اتکاء به آراء هرمنوتیکی پل ریکور و تقریر نوینی که او از مساله زمان و روایت 

سطو و با پیوند زدن آن به تاثرات هستی شناسانه خود دارد، مبنایی نظري را براي روش قصه گویی آگوستین و ار

در آموزش تاریخ فراهم سازد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که طرح محاکات سه گانه از سوي ریکور می تواند 

ت پیش گفته آن در کالس بینشی فلسفی را در باب نحوه مواجهه روش قصه گویی در آموزش تاریخ با معضال

 درس، به دست دهد. 

 تاریخ آموزش روایت، هرمنوتیک، ریکور،: کلیدی کلمات

 

 و پیشینه پژوهش مقدمه .3

 این ابعاد از یکی. است بوده توجه مورد مدارس درسی برنامه در ضروري موضوعی عنوان به همواره تاریخ درس

 تربیت؛ و تعلیم اصلی اهداف از یکی عنوان به ؛ ارزشها ضد و ارزشها تبیین و اجتماعی میراث انتقال اهمیت توجه،

 مطالعه از هدف و دانسته  4ها کرده مطالعه را تاریخ موضوع( 1167)  1کالینگوود. است بعدي هاي نسل براي

 انسان آنچه نخ سر تنها و... بکنید توانید می چه بدانید که این یعنی شناسی خود. »داند می خودشناسی را تاریخ

 تواند می تاریخ مطالعه است معتقد( 1111) 7استنفورد(. 16 صفحه)«است کرده که است چیزي بکند، تواند می

 عصر و پیشین اقوام زندگی میان همسنجی طریق از آورد؛ فراهم را تخیل زمینه کند؛ ارضاء را کنجکاوي حس

                                                   
)نویسنده مسئول   al1369va@gmail.comایران.  ، تهران، گروه مبانی فلسفی و اجتماعی آموزش و پرورش، تهراندانشگاه  .1

 مکاتبات(

 mazari.amir@gmail.comایران.  ، تهران گروه فلسفه دین،، علوم و تحقیقات تهراندانشگاه  .2

3 Collingwood 

4 Res gestae 

5 Stanford 
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 کنونی واقعیتهاي علل کند؛ تقویت را پرستی میهن و جمعی هویت حس کند؛ کمک کنونی مسائل فهم به حاضر

 تاریخ مطالعه: کند می ذکر مدارس در تاریخ مطالعه براي اساسی مزیت سه( 1150) 1برستون.  دهد نشان  را

 چالش به آن مفروضات با و کرده مطرح خود عصر درباره را تري عمیق سواالت یادگیرنده که شود می باعث

از آنجا که  تاریخ درس برسد؛ قضاوت به آینده یا حال گذشته، مورد در ادعاهایی میان تواند می یادگیرنده برخیزد؛

. گیرد قرار مدارس درسی هاي برنامه محور انسانی، حیات مختلف ابعاد زدن پیوند با تواند می دارد تلفیقی ماهیتی

 و میراث با آموزان دانش ساختن آشنا: کند می ذکر تاریخ آموزش براي اصلی هدف نیز چهار( 1166)صالحی

 از المللی بین توافق و همکاري به رسیدن و تاریخی وقایع در دیگر ملل و اقوام نقش شناخت سرزمینشان؛ گذشته

 از گریزي باطل و طلبی حق روحیه ایجاد تاریخی؛ وقایع شناخت بستر از کنونی مسائل تحلیل و تجزیه آن؛ طریق

 .باطل و حق نزاع گوناگون موارد مطالعه طریق

 پیوند آن گونه روایت ماهیت واسطه به تاریخ آنکه نخست. است شده انگیز بر چالش جهت دو از تاریخ مطالعه

 داشته انتقال قابلیت است، ممتن از آنجا که تاریخی گزارش که آن دیگر. دارد آن هاي پیچیدگی و زمان با وثیقی

 می بر زمانی دیگر چالش و بازگشته تاریخ مطالعه به بعد دو این. خورد می پیوند فهم و معنا مساله با رو این از و

 مورد در معین فلسفی دیدگاههاي» که است آن از حاکی چالش این. باشد نظر مد نیز تاریخ آموزش که خیزد

 می قرار تاثیر تحت درس آن آموزش روش در را معلم کار که آورند می پی در منطقی الزامهایی دروس،

 (.15 صفحه ،1161 باقري، از نقل به 1157 ،2کالرک)«دهد

 و تعلیم رسمی نظام در تاریخ براي که جایگاهی و اهداف رسد می نظر به درس، این ضرورت در تعمق با بنابراین

 ترتیب این به. است ارتباط در تاریخ دانش ماهیت با آن، آموزش روشهاي و اصول و شود می گرفته نظر در تربیت

 و تبیین تاریخی، معرفت در عینیت و ذهنیت تاریخ، در قانونمندي تاریخ، علم چیستی قبیل از مسائلی به پاسخ

مساله روایت نیز آنگونه که در ادامه  .کرد خواهند پیدا اساسی نقش تاریخ آموزش در آنها، انواع و تاریخی تفسیر

داللتهایی در زمینه قصه گویی در  می آید، از جمله مسائلی است که در فلسفه تاریخ مورد بحث قرار گرفته و نیز

 کالس تاریخ دارد. 

 حافظه آنها مهمترین که است بوده مواجه درس کالس در معضالتی با همواره تاریخ از سوي دیگر، آموزش

 شده یادگیرندگان و معلمان براي تصور قابل روش تنها به تبدیل کردن حفظ که آنجا تا. است محوري

 ذهن در تاریخ دانش بودن پاره پاره به توان می درس این آموزش معضالت دیگر از. (1166است)قیداري، 

 رفتن بین از و شناسی شخصیت بر محوري وقایع غلبه درس، کالس در آموزان دانش بودن منفعل یادگیرندگان،

 .کرد اشاره آنها به نگري یکسویه و فروبسته تاریخی اطالعات با مواجهه هنگام در آموزان دانش تخیل قدرت

                                                   
1 Burston 

2 Clark 
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 آراسته. » است داشته فوق معضالت رفع در هایی را قابلیت تاریخ آموزش در گویی داستان روش میان این در

 به کودکان ذهن و نماید ادا را ها گفتنی حق آرامش و سکوت در شود می موجب گویی قصه هنر به معلم شدن

 ذاتی عالقه از گذشته(. 151: ص همان،.«)شود هدایت معنادارتر و آسانتر یادگیري و خالقیت سوي به هنر یاري

 دینی، تعلیمات جمله از گوناگون دانشی هاي حیطه در آن گسترده کاربرد و قصه شنیدن به یادگیرندگان

 ضرورت و یابد می مضاعف اهمیت تاریخ آموزش در روش این کاربرد تجربی، علوم و ادبیات اجتماعی، مطالعات

 .گردد بررسی تر عمیق نحوي به تاریخ و روایت میان پیوند تا دارد

 می ضروري تاریخ آموزش در آنها پیامدهاي و تاریخ به فلسفی رویکردهاي بر مروري اساس آنچه ذکر شد، بر

 مابعد و گرا؛ واقع و گرا ذهن رویکردهاي شامل سنتی؛ دسته دو در توان می را رویکردها این کلی طور به. نماید

 (.1110 سجادیه، و باقري) کرد تقسیم کالینگوود بازآفرینانه رویکرد و گرا سازه رویکردهاي شامل گرا اثبات

 و شواهد از استفاده با توان می و بوده واقعی اموري تاریخی امور که است آن بر اصلی داعیه سنتی رویکرد در

 حاکم کلی اصول و قوانین تا هستند آن دنبال به رویکرد این در گرایان ذهن. گردید نائل آنها شناخت به مدارک

 بر. یابند دست تاریخی وقایع در پرده پشت اندیشه به آلیستی، ایده مبنایی اتخاذ با و آورده بدست را وقایع بر

 واقع نگاه. دارد تاریخی اصول و ها اندیشه به رسیدن براي اي واسطه اهمیت تاریخی توصیفات رویکرد این اساس

 وراي معنایی دنبال به و گرفته فاصله  1گرایانه غایت نگاه از تحلیلی، فلسفه اصلی مشی تبع به  تاریخ؛ به گرایانه

 و گرفته قرار تردید مورد تاریخی روایات داشتن واقعیت گرایانه، سازه رویکرد در. باشد نمی ظاهري حوادث همان

 دستیابی در را مورخ نقش نیز کالینگوود. بود خواهد سرایی داستان و سازي افسانه به نزدیک امري تاریخ آموزش

 عین میان پیوند در سعی طریق این از و دانسته مورخ ذهن در وقایع بازآفرینی طریق از تاریخی، عامالن اندیشه به

 اسناد بررسی آموزش بر مشتمل تاریخ تدریس منظر این از(. 2007 ،2مانسلو)است داشته گرایی ذهن و گرایی

 (.1110سجادیه، و باقري)باشد می ورزي خیال نیز و تاریخی

 

 شناسی روش .8

 ترتیب، این به. باشد می فلسفی روشهاي به معطوف روش حیث از و بوده کیفی پژوهشهاي گونه از پژوهش این

 در شده ترسیم ریکور پل اندیشه در روایی هرمنوتیک هندسه تحلیلی -توصیفی روش از استفاده با اول گام در

 .شود می بیان تاریخ آموزش در رویکرد این اتخاذ دستاوردهاي  استنتاجی، روش به بعد گام

 

                                                   
1 Teleological 

2 Munslow 
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 مبانی نظري .0

 روایت و تاریخ .0.3

 آن در که است ها نشانه یاري به رویدادها از اي رشته بیان یا بازسازي روایت» گفت توان می روایت تعریف در

: ص ،1111 زاهد،.«)شوند می پیوسته هم به علی منطق به بنا و زمانمند مسیري در معنا با اي گونه به رویدادها

 هاي کنش تاریخ تاریخ، آنکه نخست. دانست عامل دو از منبعث توان می را روایت و تاریخ میان نسبت(. 27

 روایی نگاري تاریخ ترتیب این به. هستند «شدن منجر» جنس از علی ساختاري داراي کنشها این و بوده انسانی

 این و کند منعکس را رویدادها یا کنشها وقوع ترتیب که است آن دنبال به 1شمارانه سال نگاري تاریخ مقابل در

 ترغیب را مورخ که آنچه که است آن دیگر عامل. دهد می قرار مورخ اختیار در داستان که است امکاناتی از امر

 که آنچه. است زمان عامل برگزیند را روایی روش تاریخی، وقایع گزارش و ثبت دیگر روشهاي وجود با که کند می

 همزمانی صورت به تواند می واقع این. است افتاده اتفاق گذشته در که است اي واقعه پردازد می آن به مورخ

 دهد می مورخ به را امکان این روایی شیوه اتخاذ اما. نگردد توجهی آن از بعد و قبل رویدادهاي به و شده تحلیل

 قرار است، داده رخ آینده و گذشته در که آنچه با تقابل در را آنها و کرده بررسی درزمانی صورت به را رویدادها که

 (.1111 استنفورد،) دهد

 نمایندگان  4دري و  1گالی ، 2کار که نخست اندیشه. رسید کلی نظر سه به توان می دو این میان نسبت تحلیل در

 این تنها نگار تاریخ و داشته وجود وقایع ذات در روایی ساختار که است عقیده این بر هستند آن نمایندگان

 تاریخ این که است آن بر هستند، آن نمایندگان 7مینک و 7وایت ، ریکور که دوم اندیشه. دهد می بسط را ویژگی

 روایی شاکله که است آن سر بر نزاع حقیقت در. بخشد می معنا تاریخی وقایع به روایی فرم اتخاذ با که است نگار

 از( 1111)استنفورد که سوم دیدگاه(. 2007 مانسلو،) شود می ساخته یا شده نگارکشف تاریخ توسط 5پیرنگ یا

 است، روایت شبیه تقریبا چیزي رویدادها، توالی و تاریخ صورت و شکل» که است ترتیب این به کند می یاد آن

 (174: ص)«ساخت آن از توان می را روایت یک از بیش ولی
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5 White 
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 تاریخ در تبیین مساله و روایت .0.8

 تبیین مساله است داشته قرار درس کالس در آن آموزش و تاریخ دانش ماهیت میانه در همواره که دیگري مساله

 تاریخی. »دارد عهده بر نیز را آنها تبیین وظیفه تاریخی وقایع توصیف بر عالوه مورخ، مانند به تاریخ معلم. است

( 171: ص ،1161 ،1رشر.«)بود خواهد صرف نگاري وقایع باشد یافته تالیف تکرارناپذیر رخدادهاي از تنها که

 همنشینی این و گیرند قرار یکدیگر کنار در معنادار اي گونه به تاریخی وقایع که است آن مستلزم تاریخ آموزش

 .بود خواهد تبیین از اي گونه بر مبتنی ناچار به

 نگاه از متاثر که( فراگیر قانون الگوي)باوري قانون رویکرد در. خورد می چشم به تبیین گونه سه تاریخ فلسفه در

 طبیعی هاي پدیده مشابه قوانینی از تاریخی وقایع که است آن بر فرض است، طبیعی علوم در پوزیتیویستی

 و تاریخ در هم مند قاعده هاي تبیین یا قانون بر مبتنی هاي تبیین رویکرد این مدافعین نگاه در. کنند می پیروي

 هنگام در تاریخ معلم اساس، این بر(. 17:ص ،1151 ،2اتکینسون)«دارند قرار تبیین انواع دیگر صدر در علم در هم

 می مطرح قوانین آن براي مصداقی تنها وقایع و کرده کلی و عام قوانین بر مصروف را خود همت وقایع، تبیین

. است استوار طبیعی و انسانی علوم میان تمایز بر که است عقالنی هاي تبیین دیگر رویکرد(.1174 برستون،)شوند

 و تاریخ در انسان اعمال وراي به رسیدن قصد به تبیین است، آن برجسته نماینده کالینگوود که دیدگاه این در

 دغدغه که شود آغاز امر این تصدیق با باید تاریخ، در تبیین از شرحی هر و گرفته صورت آن پشتیبان هاي اندیشه

 تبیین آخر گونه(. 1161 دري،)اند اندیشه نمادهاي گستره معناي به همواره که است آدمیان افعال مورخان اصلی

 4( از سه گونه چیدن وقایع در کنار هم در تاریخنگاري نام می برد: آنال2001)1است. ولمن روایی تبیین تاریخ، در

رش حول یک موضوع با ترتیب زمانی که به گزا 7که به گزارش وقایع صرفا با ترتیب زمانی می پردازد؛ وقایعنامه

 که با داشتن ویژگی پیکره بندي، معناي نوینی به وقایع می دهد. 7می پردازد؛ روایت

 

 هرمنوتیک روایی پل ریکور .0.0

 نظر دقّت به را او آثار اگر امّا. است بوده فعال فلسفی مختلف هاي حوزه در نظر به که است فیلسوفانی از ریکور پل

 ضروري شرط این به عنایت با نیز ریکور. یافت توان می او اندیشۀ در واحدي خط دهیم قرار مطالعه مورد بیشتري

 . کند می پا بر را خود فلسفی شناسی انسان ، ورزي فلسفه

 و بخواند آشکار معناهاي در را پنهان معناهاي که داند می تاویلی جایی تا را فلسفه ، زبانی چرخش بستر در ریکور

                                                   
1 Rescher 

2 Atkinson 

3 Velleman 

4 Annal 

5 Chronicle 

6 Narrative 
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 هم آن. آید می دست به تأمل در سپس و بیان در ابتدا هستی چگونه دهد نشان که است هرمنوتیک وظیفۀ این

 آدمی هستی که معنا این به. یابند می ظهور فرهنگ نمادین آثار در که مفاهیمی پیاپی و دائمی کشف طریق از

 و اجتماعی نهادهاي درون و خود از بیرون اول وهلۀ در که یابد باز را اي معانی که یابد می تبیین وقتی تنها

 ، دیلتاي چون آلمانی اندیشمندان هرمنوتیکی آراي به توجه با ریکور .(4 ص: ،1167 ریکور،) گیرند قرار فرهنگی

 که است این پرسش. کرد ارائه را  معناشناختی نوآوري  معماي نام با ها پژوهش از اي مجموعه گادامر و هایدگر

 معناي گذشته به چگونه یا کنیم پیکربندي دوباره را گذشته معناي چگونه ؟ آید می دست به چگونه جدید معناي

  ؟ بدهیم مجددي

 به یا. است تفسیر از اي گونه خود وجود که شدند می هدایت تز این با هرمنوتیک بنیادین هاي پرسش این

 هستی یک بر مستقیماً هایدگر که جایی در اما. کند می تفسیر را خود زندگی هرمنوتیک، مکتب در دیگر عبارت

 هاي راهه کج طوالنی مسیر نام به آن از خود که دهد می بسط را موضوعی ریکور ، دارد تمرکز بنیادین شناسی

 (. 120 ص: ،1155 ریکور، نیچه و دیگران،) کند می یاد هرمنوتیک متعدد

 علوم با گفتگو به کند می کشف فلسفه از بیرون را خود هاي محدودیت فلسفه که جایی در او تا شد باعث امر این

 باشد حساس(  علوم میان)  مرزي تعامالت از اي دسته به نسبت تا داشت آن بر را ریکور امر این. آید در انسانی

 تفسیر انسانی فهم واسطۀ به هستی نتیجه در و نوردد می در را متعدد هاي نظم و ها نشانه ، معنا جا آن در که

 را خود آدمی بودن کوتاه مسیر طریق از هستی که کشیده چالش به را هایدگر دیدگاه این ریکور لذا. شود می

 فرایند یک درون همواره هستی معناي که کند می استدالل  مقابل در ریکور. کند می فهم هایش امکان درون

 .(121 ص: همان،) شود. می واقع علمی و تاریخی ، سیاسی ، مذهبی ، فرهنگی تفسیرهاي از ناپذیر پایان

. است مبتنی خوددانی و بنیادي خود یعنی آلیست ایده اصلی آموزة به ریکور هرمنوتیک اولیۀ انتقاد این بنابراین

 خود قلمرو کشیدن چالش به با ریکور. است دیگري ، خود به خود از مسیر ترین کوتاه که داشت اصرار او زیرا

 از اثر این در او ـ است همین نیز آثارش از یکی نام که ـ نهاد پیش را دیگري مثابۀ به خود یک مفهوم ، متعالی

 زبان هاي وساطت طریق از و درون را معنایش و کرده عبور من کنندة محدود توهم از که کند می صحبت خودي

صص: ، 1112ریکور، ) کند می کشف ها اسطوره و استعاره ها ایدئولوژي ، ها داستان ، نمادها ، ها نشانه شناختی

 نمیتواند نگري درون و خودکاوي با و واسطه بی  من که چرخد می محور این حول ریکور بنیادي (. طرح17-16

 ، ایوب ، حوا و آدم چون هم نمادهایی تفسیر مستقیم غیر راه از فقط خودشناسی این بلکه بشناسد را خودش

 ریکور که چه آن مبناي بر. است شرّ مسئلۀ به بخشیدن معنا کارشان که شود می ممکن غیره و اورفه ، اسطوره

 معنایی که است نمادهایی از رمزگشایی معناي به مشخصاً هرمنوتیک ، نامید هرمنوتیک تعریف نخستین بعدها

 رمز ظاهري معناي در را باطنی معناي باید که فکري است کاري حکم در منظر این از تفسیر لذا.  دارند دوپهلو



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

111 

 .(64 ص: ،1111 گروندین،) بگشاید وا را الفظی تحت معناي در شده نهان معنایی سطوح باب و کند گشایی

. ندارد وجود تفسیر براي عام اي قاعده و کلی هرمنوتیک که است این است مواجه آن با ریکور که اي مسئله اما

 که دانند می معنایی احیاي و تجلی را هرمنوتیک اي عده. است تفسیر قواعد دربارة هم با مخالف هاي نظریه بلکه

 و توهم از کاهش و زدایی وهم براي را آن دیگر اي عده و شود می خطاب الهی رمز ابالغ و پیام صورت به آدمی به

 می قبول شود می داده فهم به که گونه همان را معنا احیاي یا اعتماد هرمنوتیک. برند می کار به کردن شبهه

 دامنۀ که است متعلق هرمنوتیکی به و کند می مکشوف را تري عمیق حقیقت خود درون در معنا این. کند

 کند می عرضه ما به را خودش که گونه آن معنا به نسبت ظن سوء هرمنوتیک مقابل در. دارد وسیعی تفحص

 . کند استفاده سوء آگاهی از معنا بسا چه کند می بیان و است ظنین

 دوي هر براي مساوي حق گرفتن نظر در ضمن ریکور. هستند هرمنوتیکی چنین مدافع فروید و نیچه ، مارکس

 تفسیر، مورد معنایی ساختارهاي و یافتگی عینیت براي که دهد می نشان تفسیري بزرگ هاي استراتژي این

 تحت چیز همه نهادن قرار مقابل در تا شود می سبب موضوع همین. است قائل مشخص و ممیز معنایی

 . کند می مقاومت گادامري  شناختی روش شکست همچنین و هایدگري شناسی هستی هرمنوتیک

 شناسی پدیدار وراي دیگر سوي از و سو یک از کانت و دکارت گرایی عقل وراي میانه راه انتخاب با ریکور بنابراین

 را مجدد آغاز این او. کند می آغاز زبان کمال از تفاسیر نزاع تبیین با و ها وجودي اصالت و هایدگر و هوسرل

 می فراهم را آن از خالقانه استفاده امکان که دارد منابعی خویش درون زبان. داند می مدرنیته سمت از اي هدیه

 و ساختن(  ب  استعاره خلق(  الف از عبارتند بیفکنند پرتو منابع این بر هستند قادر که مهم شیوه دو. کند

 . (2011پالنر، )روایت  پرداختن

 به روایت. پردازد می نو معانی خلق به تازه هاي شخصیت و ها پیرنگ آفریدن با استعاره همانند روایتگري عمل

 نسبت برقراري طریق از استعاره که دهد می انجام را کاري همان زمان با تقابل در و داستان طراحی و طرح کمک

 به بیشتر استعاره نقش. آورد می وجود به جدید معانی زبان مقاومت با تقابل در و کلمات میان نامربوط هاي

 کنش قلمرو در عمدتاً روایت کارکرد که آن حال. شود می مربوط زیباشناختی و عاطفی ، حسی هاي ارزش عرصۀ

 طرح. است  روایت و زمان اصلی موضوع آن بررسی که قلمرویی. یابد می تحقق آن مند زمان هاي ارزش و

 را خویش گنگ یا مبهم و مشکل بی و آشفته زمانی تجارب توانیم می آن یاري به که است مؤثري ابزار داستان

 همان لذا. بپردازیم جدید معانی خلق به ها آن دوبارة پیکربندي با تر فنی بیان به یا دهیم سامان و سر مجدداً

 فرض پیش ترین مهم و است روایت و زمان و تجربه متقابل پیوند روایت و زمان اصلی مضمون شد بیان که طور

 .(26 ، ص:1157 فرهادپور،) نیست بشري تجربۀ زمانی خصلت جز چیزي مطروحه مباحث

. انسان فعل قلمرو در است اي مسئله روایت تقلیدي عملکرد:  کند می بیان ریکور ، روایت و زمان یک جلد در
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 واژه از معنا سه اول فصل دوم بخش در و است کنش یک( محاکات) پیرنگ: نویسد می ارسطـو قـول از ریــکور

 .(12 ص: ،1161 روایت، و زمان ریکور،) کند می ارائه پیرنگ یا محاکات

 بر پیرنگ ارجاعی عملکرد بافت در ـ خاموش و آشفته و شکل وبی مبهم تجربه این ـ زمان دوباره پیکربندي لزوم

 بین مرز که کند می بیان ریکور اما. است مبتنی فلسفی پردازي نظریه هاي معضل با پردازي داستان قابلیت

 ( .همان) است ناپایدار شدت به روایت و استعاره

 وجود گانه سه اکنونی ،بلکه ندارد وجود اکنونی و ،گذشته آینده زمان اساسا که واقعیت این طرح با  آگوستین

 را راه  حاضر، چیزهاي از حاضر زمانی و آینده چیزهاي از حاضر ،زمانی گذشته چیزهاي از حاضر زمانی یعنی دارد

 (. 155 ص: ،1151آگوستین، ) گشاید می کنش زمانی ساختار ترین ابتدایی درباره گسترده پژوهشی براي

 هایدگر بـراي. دهد مـی بــسط و شـرح را پـژوهش ایـن هایـدگر  هستن زمان در مفهوم به عنایت با ریکور

 ذهنی هاي درگیري و دغدغه با ارتباط در اکنون مفهوم صرفاً بلکه ، ندارد اي شده تثبیت و مشخص معناي اکنون

 را زمان معناي همواره ها دغدغه این دیگر عبارت به. یابد می معنا زند می پیوند گذشته و آینده به را ما که

 . کند می تعیین و تثبیت

 است زمان متقابل شکل دو بندي قاعده انسانی زمان از مقصودش که کند می بیان تلفیق این با ریکور حال هر به

 یعنی هستی است گفته هایدگر که طور همان چون. میراست زمانی شخصی زمان. شخصی زمان و همگانی زمان: 

 چون را خود هستی ما که دم آن از. شود می بسته مرگ با اش آینده که اي هستی ، مرگ سوي به اي هستی

 علیه فرد که همین. شویم می شخصی سرگذشت یا شخصی روایتگري از شکلی درگیر شناسیم می میرا زمان این

 سویی از. کند خویش آن از را زمان و آورد یاد به را خود تا شود می ناگزیر ، ایستد می خود حتی محدود مرزهاي

 از پس که است زبان زمان بلکه(  ساعت زمان)  طبیعی یا فیزیکی زمان»  نه ، دارد وجود همگانی زمان دیگر

 همگانی زمان و ما میرایی شخصی زمان میان زیستن یعنی کردن زندگی را انسانی زمان. یابد می ادامه فرد مرگ

 (.57 ص: ،1151 متن، دنیاي در زندگی ریکور،) «زبان

 باقی شناور مدتی براي اقیانوس در دهد می اجازه ما به چه آن که است این بر مبتنی ریکور حکم دیگر عبارت به 

 به که است عملی هنري یا فن و مهارت ، کنیم طی را معین مسیري حدودي تا ، امواج تالطم رغم به و بمانیم

 حقیقت این. روایتگري هنر جز نیست چیزي هنر یا فن این و علم و فلسفه به تا دارد شباهت بیشتر شناگري

 ریکور گسترش آن توسط مبناي است بشري تجربۀ پیشینی اصول ترین مهم از یکی روایتگري که پدیدارشناختی

 انسان شد ذکر که طور همان. ارسطو بوطیقاي از ریکور تفسیر یعنی. است روایت و زمان اول فصل دوم بخش در

 کامل و جدي کرداري و کنش به را خویش تجربۀ و زندگی ، زمان شکلی بی و نظمی بی بر غلبه طریق از باید

 .( 11 ص: ،1157 فرهادپور،) کند تبدیل
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 مبناي بر دیگر عبارت به. است کامل و جدي کرداري نمایش ، تراژدي:   است تراژدي از ارسطو تعریف همان این

 هایی پاره در را افراد که است پیکربندي نوعی یا دهی شکل نوعی واقع به داستان طراحی بوطیقا از ریکور تفسیر

 بی تالطم و آشوب جانشین را هماهنگ نسبتاً نظمی طریق این از و. بخشد می وحدت کل یک قالب در و مجزا

 . سازد می زمان معناي

 دیدگاه نتیجۀ معما یک به زمان تبدیل که است حقیقت این نشانگر کند می دنبال روایت و زمان در ریکور چه آن

 اي نقطه از را آن ، زمان با نسبت خود جانبۀ همه گرفتن نادیده با اند کوشیده همواره که است فیلسوفانی انتزاعی

 ، ادعا این علیرغم بلکه. نیست ساخته آدمی از جاودانگی صورت تحت جهان به نگاه اما. کنند تعریف زمان از خارج

 در صرفاً نیاز این که است این توجه قابل نکتۀ. است روایت به آدمی نیاز از اي نمونه خاص زمانی استراتژي این

 از اگر که دیگري و خود رابطۀ ، نفس شناخت جمله از فلسفی مسائل از بسیاري در بلکه نیست زمان مسئلۀ

 سطح در ما همۀ دهند، وجود دارد. لذا می دست از را خود جزمی و انتزاعی خصلت شوند بازبینی روایی دیدگاه

. بخشیم می نظم و معنا شکل خویش تجارب و ها کنش به داستانی طرح تحمیل و روایت یاري به روزمره زندگی

 پیکربندي طریق از فقط خود لذا و است نانوشته اتوبیوگرافی یک محصول ما از یک هر زندگی ، دیگر عبارت به

 . بخشد معنا زمان از ناپذیرش تخطی و بنیادین تجربۀ به تواند می روایی

 را  خویش هویت ، اي اسطوره و تاریخی هاي روایت کمک به جوامع. دهد می رخ سطح اجتماع نیز در امر همین

 می ارث به تاریخ از که روایی هویت ، هستیم سنت وارثان ما اگر ترتیب این به. دارند می نگه مصون زمان گزند از

 بحث این. است قادر انسان اخالقی بُعد شود می آشکار جا این در چه آن. نیست فروبسته و تغییر بدون هرگز بریم

 پرسش به را جایش بازاندیشی فلسفۀ در ؟ کیستم من پرسش. است ریکور هرمنوتیکی تأمالت کانون واپسین

 . دهد می ؟ کرد توانم می چه اخالقی میزان همان به و هرمنوتیکی

در اندیشه ریکور هرمنوتیک روایی در ادامه هرمنوتیک متن به ظهور رسیده و هنگامی که او از روایت سخن می 

یر روایت متمایز می کند. گوید روایتهاي داستانی و تاریخی را همزمان مد نظر دارد. اما دو ویژگی، روایت را از غ

نخست عنصر زمان بوده که باعث می شود  هر روایت آغاز و پایانی داشته باشد. دیگر آنکه فراز و فرود اعمال 

 (. 2001انسانی به عنصر سازنده اصلی متن روایی تبدیل می شود)لی، 

از سوي دیگر، ریکور سعی دارد تا  تا میان دو نحله تاریخنگاري، یعنی اثبات گرایان منطقی و روایت گرایان پیوند 

برقرار کند. به این ترتیب که تبیین هاي علی که در جبهه اثبات گرایان مورد تاکید است در تاریخنگاري تبدیل به 

خواهد بود. همچنین پیرنگ که در « اق افتاده است زیرا...این امر اتف»تبیین هاي شبه علی شده و گونه اي از 

این امر »جبهه روایت گرایان مطرح است در ساده ترین نوع خود نیز تبدیل به گونه اي از  شبهه پیرنگ با الگوي 

 67-64، صص: 2001خواهد شد و به این ترتیب به جبهه مقابل نزدیک می شود )لی، « اتفاق افتاده است زیرا...
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 (. 1164نقل از ریکور، به 

ریکور تمایزاتی را میان تاریخنگاري نوین و رویکرد روایی بیان می کند: نخست آنکه تاریخ اخیر بیشتر در مورد 

گروهها، مردم یا ملتهاست نه افراد خاص  و در تاریخ نوین افراد خاص وجود ندارند و حوادث را به افراد گمنام 

سنتا در مورد افراد بوده و و حوادث را به افراد خاص قابل شناسایی نسبت  نسبت می دهند. در حالی که روایت

می دهد. دیگر آنکه تاریخنگاري نوین در سلسله تبیین ها اولویت را به عوامل اجتماعی می دهد اما روایت با افراد، 

زنجیره روابط علی به شخص و از -خاطره ها و دور اندیشی آنها سروکار دارد. ریکور از عوامل اجتماعی به شبه  

 (. 1164پیرنگ یاد می کند)ریکور،  –شبه 

 

 محاکات سه گانه در اندیشه ریکور .0.4

نزد ریکور به فهم چگونگی  -آن چیزي که زمان و روایت حول آن بسط یافته است -1فهم محاکات سه گانه

بعد در روایت دنبال کرده  تشکیل یک روایت یاري می دهد. ریکور در ادامه رسالت احیاي معنا که در استعاره و

عبارت از تقلید خالقانه از عمل انسانی می  -متاثر از مفهوم تقلید خالق در نزد کانت -بود، تقلید را در نزد ارسطو

و پیکربندي  1، پیکربندي2داند و آنرا محاکات سه گانه نامیده و براي آن سه سطح قائل است: پیشاپیکربندي

 . 4مجدد

اپیکر بندي صحبت از زمینه یابی، شبکه مفهومی، آشنایی با ساختارها، نمادها و ویژگی در محاکات یک یا پیش

هاي زمانی عمل انسانی است. به این ترتیب که عمل خالقانه پیکربندي نمی تواند فارغ از نمادهاي این جهانی 

ریکور فهم و » ا می باشد. بوده و صرفا مسیري ذهنی را طی نماید بلکه مسبوق به شناخت انگیزه ها، نیات و عامله

اشراف به کلیت شبکه مفهومی و هرکدام از مفاهیم مطرح شده به عنوان جزیی از آن کل را توانشی می نامد که 

( در نظر او فهم عملی داراي خاصیت همزمانی و عرضی 17، ص: 1111بابک معین، «)به آن فهم عملی می گوید.

بعد درزمانی و طولی را به روایت می افزاید و فهم عملی را به فهم روایی بوده  حال آنکه در محاکات دو فهم روایی 

 ارتقاء می دهد)همان(.  

یاد کرده و در نزد ریکور واسطه اي است  7میتوسمحاکات دو یا پیکربندي همان چیزي است که ارسطو از آن به 

میان محاکات یک و سه. محاکات دو به سه صورت واسطه گري می کند. نخست وقایع جداافتاده را به صورت یک 

(. دیگر آنکه مقاصد، ابزار، نتایج و شرایط ناهمگون را به گونه 77، ص: 1164کل واحد جلوه گر می سازد)ریکور، 

                                                   
1 Threefold Mimesis 

2 Prefiguration 

3 Configuration 

4 Refiguration 

5 Muthos 
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ر می دهد)همان(. و در نهایت داستانها می توانند با این خاصیت خصلت زمانمندي عمل اي هماهنگ کنار هم قرا

 انسانی را بروز دهند)همان(.

گونه سوم از واسطه گري در پیکربندي، زمینه را براي ورود به محاکات سه آماده می کند. آنگونه که ریکور 

 1سنت مندي( و آنرا 76، ص: 1164د) ریکور، می دان 2نوآوريو  1رسوب سازيپیکربندي را حاصل تعامل میان 

روایتی از گذشته با زمان کنونی غریبه و در عین حال با آن پیوسته است. به این ترتیب سنت تنها زمانی  می نامد،

معنی دار خواهد بود که در دیالکتیک میان گذشته ي به فهم درآمده و اکنون در حال فهمیدن قرار گیرد و منجر 

 (.221، ص: 1166ا گردد) ریکور، به اعاده معن

سطح سوم از محاکات، نقطه تداخل میان جهان متن و جهان خواننده یا شنونده است. در حقیقت فرایند 

پیکربندي نه در نویسنده یا گوینده بلکه در مخاطب کامل می شود. به تبعیت از گادامر و آمیزش افقها در نظر او، 

(. در حقیقت، از نگاه 1111ن فضایی براي سکونت در آن می داند)ریکور، ریکور نیز متن را براي مخاطب همچو

ریکور مواجهه با گذشته نه باید منجر به حذف آن و نه منجر به تطابق آن با حال در قالب روح مطلق شود. بلکه 

 (.1111، 4باید منجر به گشودن امکانهایی نوین از طریق آمیزش با افق آن شود)کرنی

 

 هشیافته هاي پژو .4

 از روایت،  و زندگی میان رابطه تحلیل در ریکور سوي از  گانه سه محاکات در نهایت می توان گفت که طرح

 دیگر سوي از شده، فهم و تبیین میان تقابل و تاریخی علیت درباره منازعات به نوین پاسخی ارائه به منجر سویی

 را آن و داده قرار مخاطب روي پیش در را روایت نهایت در و  کرده برقرار پیوند گرایی سازه و گرایی واقع میان

 . داند می خویشتن فهم عامل

 تاریخ آموزش و نگاري تاریخ قلب بلکه نبوده تاریخ آموزش براي روشی گري روایت روایی، هرمنوتیک اساس بر

 در روایی قالبی در را آنها و  گرفته نظر در خود داستان مواد صورت به را وقایع نگار تاریخ ترتیب، این به. است

 .دهد می قرار هم کنار

 و تاریخی حقایق که کند می ایجاب آموز دانش و معلم میان مشترک زبانی ایجاد ، محاکات از اول سطح در

به این ترتیب شناخت زمینه ها، عامالن، مقاصد و وسایل آنها  .بگیرد قرار تاکید مورد گوناگون و متقن استنادات

 سطح در ایجاد این زبان ضرورت می یابند و آموزشگر تاریخ نیز باید از پیمودن مسیري ذهنی خودداري کند. در

 به تنها و بوده روایی پیوستگی هم به داراي تاریخی واقعیت به استناد عین در تاریخ درس محتواي محاکات، دوم

                                                   
1 Sedimentation 

2 Innovation 

3 Traditionality 

4 Kearny 
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 نگار تاریخ عهده بر که است کاري روایی طرحی در وقایع این دادن قرار. شود نمی منتهی وقایع پاره پاره گزارش

 مجموعه از را گوناگون هایی روایت توان می که است اساس این بر و بوده خاص طور به تاریخ معلم و عام طور به

 می امان در وقایع از مطلق و یگانه تفسیرهاي بند از تاریخ یادگیري و آموزش ترتیب این به. داد ارائه وقایع از اي

در نتیجه این دو سطح از محاکات، پدیده هاي تاریخی با . شد خواهد جدید معنایی خلق به منجر روایت هر و ماند

 سوم سطح اساس استفاده از روش روایتگري هم باید به صورت همزمانی و هم درزمانی مورد بررسی قرار گیرند. بر

 از نقل به 2001 ،1ورهشن)شود می کامل مخاطب توسط بلکه روایتگر توسط نه پیکربندي فرایند ، محاکات

به این ترتیب سنت، مندي اقتضآء می کند که مطالعه تاریخ یکسویه و فروبسته نبوده و منجر به  (.1111 ریکور،

  خویش هویت اي، اسطوره و تاریخی هاي روایت کمک به جوامع نتیجه تغییر خالقانه در عمل مخاطب گردد. در

 بریم می ارث به تاریخ از که روایی هویت هستیم، سنت وارثان ما اگر اما. دارند می نگه مصون زمان گزند از را

 .نیست فروبسته و تغییر بدون هرگز

 

 نتیجه گیري .1

این مقاله حول ارائه مبنایی فلسفی براي روش داستان گویی و قابلیت هاي آن در رفع معضالت آموزش تاریخ با 

تکیه بر هرمنوتیک ریکور و جایگاه روایت در اندیشه او، تکوین یافت. ریکور روایت را در کانون توجه هستی 

نه پیوندي میان زمان در نظر آگوستین و پیرنگ قرار داده و با طرح محاکات سه گا زمان و روایتشناسانه خود در 

پیرنگ و نزدیک شدن -در نظر ارسطو فراهم آورده است. آنگونه که در این پژوهش نشان داده شد، با طرح شبه

اثبات گرایان و روایت باوران، روایت گري تنها از بعد روشی اهمیت نداشته بلکه قلب آموزش تاریخ است. محاکات 

تیب آموزش تاریخ را از بند ذهنی گرایی و حافظه محوري و از هم گسیختگی و فروبستگی اول و دوم به تر

به مانند کالینگوود که هدف از تاریخ را خود شناسی می داند  –رهانیده و از سوي دیگر ریکور نشان می دهد که 

 و می شود. روایت گري در مرحله سوم خود، در مخاطب کامل شده و منجر به ایجاد خود فهمی در ا –

 

Abstract 

History, related to time and text, has been always scrutinized with philosophical schools. Among of 

these, history class is faulty with memory-centered methods, disconcordant events and enclosed 

information too. Despite this fact, story-telling and its philosophical precedent narrative, are one of 

the most emphasized posterns. This paper, relying on narrative hermeneutics of Paul Ricoeur and 

his novel reading of Augustine and Aristotle in Time and Narrative – among his ontological 

impressions - is seeking to provide a theoritical foundation for story-telling in history class. The 

conclusion shows that applying threefold mimesis- proposed in Time and Narrative- could be a 

                                                   
1 Verhesschen 
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philosophical insight acoording to the encounter of story-telling and history class deficiets.   

Keywords 

Ricoeur, Hermeneutics, Narrative, History Education 
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 تحلیل آراء نئولیبرالیسم ها در خصوص حمله به آموزش عالی  با تأکید بر آراء ژیرو

 

0، آمنه ابولقاسم8، زهرامحمد صالحی 3عباس شکاريدکتر 
 

 

 چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تحلیلی آراء نئولیبرالیسم ها در خصوص حمله به آموزش عمومی و عالی با 

اسنادي بهره گرفته شده است. ژیرو  –تاکید بر آراء ژ یرو می باشد. براي دست یابی به این هدف از روش توصیفی 

به عنوان یک نظریه پرداز معاصر انتقاداتی بر ایدئولوژي نئولیبرال وارد کرده است. او نئولیبرالیسم را حمله به 

آموزش عالی و عمومی می داند و آن را تهدیدي براي اخالق و تربیت اخالقی می داند. دولت نئولیبرال می خواهد 

عالی را در تمام سطوح حذف کند بنابراین نگرانی ژیرو این است که دانش آموزان ما در  نقش انتقادي آموزش

معرض نوعی شهروند قراردادي قرار گیرند و از سیاست دور نگه داشته شوند. همچنین ژیرو بر نقش حساس معلم 

اي بار آورد که بتوانند تفکر  به عنوان اندیشمند تحول آفرین تأکید می کند. زیرا می تواند دانش آموزان را به گونه

 انتقادي داشته باشند و در مسؤلیت هاي شخصی و اجتماعی آینده خود سهیم باشند.

: نئولیبرالیسم، آموزش عمومی و عالی، تفکر انتقادي،آموزش و پرورش، دموکراسی، انجمن هاي کلمات کلیدی

 علمی

 

 مقدمه

جهان تحت تأثیر ایدئولوژي هایی قرار گرفته که هر کدام در سال هاي اخیر تعلیم و تربیت در کشورهاي مختلف 

گفتمان نوینی را برتربیت حاکم کرده اند و در پرتوي آن، معناي تعلیم و تربیت اخالقی دچار تحول شده است. 

نکته قابل توجه آن است که ایدئولوژي ها در معناي امروزي آن متضمن تصویري از انسان مطلوب هستند و تمایل 

تصویر جامعه و انسان آرمانی خود را در عمل نیز پیاده نمایند و براي تحقق بخشیدن به این آرمان از اهرم دارند 

(. دولت نئولیبرال بر 1111هاي مختلف از جمله آموزش و پرورش کمک بگیرند)نیک نشان، شقایق و همکاران، 

اقتدار گرا دارد. این دولت اقتدار گرا به خالف ادعاي ظاهري اش مبنی بر آزادي و عدم مداخله، گرایش به دولتی 

روش هاي غیر مستقیم به کنترل اجتماع می پردازد. متفکران تعلیم و تربیت انتقادي روند این اصالحات تربیتی 
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را به چالش کشیده اند و معتقدند این سیاست ها باعث افزایش نابرابري هاي اجتماعی و اقتصادي می 

(. این در حالی است که مخالفان نئولیبرالیسم آن را تهدیدي براي اخالق و 2001شوند)ساندلین و مک الرن، 

(. 2004تربیت اخالقی می دانند و معتقدند که کارگزاران تربیتی باید به احیاي اخالق در تربیت بپردازند)ژیرو، 

د بر آراء ژیرومی هدف این مقاله تحلیل آراء نئولیبرالیسم ها در خصوص حمله به نظام هاي  آموزشی  با تأکی

باشد. مسئله اساسی این است که آزادي خواهان جدید در حوزه فلسفه تعلیم و تربیت چه عقایدي در مورد 

آموزش و پرورش عمومی  و آموزش عالی دارند و ویژگی هاي  آموزش و پرورش عمومی  و آموزش عالی را چه 

نئولیبرالیسم به آموزش و پرورش  عمومی و آموزش  می دانند؟ همچنین در این مقاله  حمالتی که ژیرو از طریق

 عالی  وارد کرده است و اهمیت  نقش کارگزاران تربیتی را مورد تجزیه و تحلیل و نقد قرار داده است.

 

 مبانی نظري

؛ به نقل از محمدي 2005)بورو و وودس، از دیدگاه فرانکنا، تعلیم و تربیت در ماهیت خود فعالیتی اخالقی است

از نظر تاریخی می توان گفت که نیومن . . بنابراین تربیت همواره نیازمند داوري اخالقی است(1111کالم،  وزیبا

به عنوان  یکی از طرفداران مکتب لیبرال می باشد که تا حد زیادي در باب آموزش و پرورش متأثر از افالطون و 

سب نگرش فراگیر درباره حقیقت می ارسطو بود. نیومن هدف از تحصیل را بویژه تحصیالت دانشگاهی، ک

( نیومن کسب دانش را فقط در راه رسیدن به 1151؛ به نقل از زیبا کالم، فاطمه، 117، ص 1111دانست)مفرد، 

رفاه مادي یا سود آوري جایز نمی داند چون معتقد بود تعلیم و تربیتی که صرفاً در جهت سود آوري مادي باشد 

. از نظر هرست منشأ اصلی (1151به نقل از زیبا کالم،  1162چدیک، دل شود)می تواند به ابزاري خطرناک مب

ارزشمندي آموزش و پرورش، کسب اشکال گوناگون دانش است آموزش باید مبتنی بر اهمیت دانش باشد نه بر 

(. 1151؛ به نقل از زیبا کالم، 111ص  1177اساس نیازهاي موجود جامعه یا هوس هاي سیاست مداران)هرست 

ر این سیر تاریخی، نئولیبرالسم یکی از مهمترین ایدئولوژي هایی است که در دهه هاي اخیر توانسته بر سبک د

تفکر تربیتی تأثیر عمیقی بگذارد. نئولیبرالیسم بویژه در دو دهه اخیر توانسته است در غیاب رقیبان قدرتمند 

را درنوردد.  نئولیبرالیسم کنش دولت را  سنتی اش به سرعت همه عرصه هاي خصوصی و اجتماعی جامعه آمریکا

همچون محرکی مد نظر قرار می دهد با هدف ایجاد امکان براي افراد تا آن چیزي بشوند که باید: یعنی افرادي 

بشوند رقابتی که حداکثر اطالعات را  در مورد بازار در اختیار دارد. یکی از مهمترین تأثیرات نئولیبرالیسم بر 

تأکید بر نخبه گرایی می باشد. مربیان و دست اندرکاران نئولیبرال معتقدند که افراد با هوش باال  تعلیم و تربیت،

اخالقی ترند، و نسبت به کارشان متعهدترند و از تجربه هاي خود به سود جامعه استفاده می کنند لذا تربیت آنان 

تفاوت را دنبال می کنند افراد با هوش باال اولویت دارد. از این رو ، برنامه درسی و آموزش و پرورش دو هدف م
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باید براي رهبري ملت تربیت شوند اما توده مردم باید یاد بگیرند مطابق با استانداردها و قواعد رفتاري عمل کنند) 

(. در منطق نئولبرالیسم، نهادهاي اجتماعی زمانی بهترین کارایی را دارند که از سازوکارها و قوانین 2004اپل، 

(. که با این وجود مدرسه و 1156نگیخته بازارهاي آزاد اقتصادي و شرکت هاي تجاري پیروي کنند)بوکانان، خود ا

دانشگاه همانند شرکت هایی هستند که تربیت را به عنوان کاال عرضه می کنند. در تجاري سازي تربیت، افراد در 

نند مبناي برخورداري هر فرد از تعلیم و تربیت، رقابت با دیگران براي بهره مندي از کاالهاي تربیتی رقابت می ک

میزان سرمایه اوست؛ زیرا در فرایند خصوصی سازي، دولت مسؤلیت تربیت را به نهاد هاي خصوصی واگذار می 

کند. افراد براي بهره مندي از تعلیم و تربیت مجبور به پرداخت شهریه هستند. بنابراین میزان برخورداري از 

(. در نتیجه  با 2004صل از آن )مانند فرصت اشتغال( به سرمایه افراد بستگی دارد)ژیرو، تربیت و نتایج حا

 پیدایش نئولیبرالیسم، بازاري شدن آموزش و پرورش در حیطه آموزش عالی نیز راه یافت.

 

 مرور ي بر پیشینه هاي تحقیق

 تأثیراتی که نئولیبرالیسم برعناصر آموزش عالی دارد شامل:

ولیبرال بر دنیاي استادان: گسترش عقالنیت اقتصادي نئولیبرال در آموزش عالی سبب تغییر نقش الف(تأثیر نئ

(. استادان طرفدار نئولیبرالیسم به نحوي نظام مند، اختالف 2004، ژیرواستاد درون کالس درس شده است)

 (. 2001د)اپل،عقیده و انتقاد را در کالس خاموش نموده و یک فضاي یادگیري عقیم را تقویت می کنن

( . در 2004ب( دانشجویان دردنیاي نئولیبرال : تبدیل شدن دانشجو از دانشجو به خریدار و مصرف کننده)اپل، 

؛ به نقل از نیک نشان و 2004یک دنیاي نئولیبرال اولین هویت دانشجو، خریدار آموزش است)نیوسون، 

 (. 1111همکاران،

راساس رابطه مصرف گرایی دانشجو و دانشگاه، برنامه درسی دیگر یک سند ج( برنامه درسی در دنیاي نئولیبرال:  ب

هدایت کننده دره اي نیست که می تواند و باید به وسیله دانشجویان تغییر کند تا با چالش هاي آکادمیک و 

نتخاب علمی سازگار شود، بلکه برنامه درسی کاالهاي از پیش تعیین شده اي هستند که دانشجوي مختار آنها را ا

؛ به نقل از نیک 2007می کند. و لیست انتخاب واحد و ثبت نام همانند سبد خرید دانشجو تصور می شود)لویدو، 

 (. 1111نشان و همکاران،

د( ایدئولوژي نئولیبرال و انتخاب کالج و دانشگاه: ویژگی بازاري بودن آموزش عالی، نوعی تغییر جهت در انگیزه ها 

(. 1111کالج و و دلیل ورود آنها را به وجود آورده است)نیک نشان، شقایق و همکاران،  و اهداف دانشجویان براي

یکی از مهمترین تأثیرات ایدئولوژي نئولیبرال بر آموزش عالی را میتوان در کاهش اختصاصی بودجه به علوم 

؛ به نقل 1166دارن؛)اسالتر،  انسانی و هنر به نفع علوم و رشته هایی دانست که بیشتر با نیازهاي بازارکار و تطابق



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

144 

 (.1111از نیک نشان و همکاران،

 

 روش پژوهش

 اسنادي  بهره گرفته  شده است. –براي دست یابی به این هدف از روش توصیفی 

 

 یافته ها) بحث وبررسی(

رد تعلیم و تربیت ژیرو یک نوع تعلیم و تربیت چند فرهنگ گراست که اقلیت هاي قومی و نژادي و جنسی را مو 

حمایت قرار می دهد و از نظر تربیتی درصدد ایجاد یک اجتماع مردم گراي مساوات خواه  است و سعی می کند 

تعلیم و تربیت را به عنوان بزرگ ترین محافظ فرهنگی گذشته مطرح کند و معلم را به عنوان شهروندان منتقد در 

قوه نقد و تفسیر و شهروندي دموکراتیک و مدرسه می داند که هدف هاي غایی تعلیم و تربیت آن رسیدن به 

 (.1112تکثر گراست)شکاري و دیگران، 

 

 نگرانی ژیرو در مورد آموزش عمومی و عالی 

ژیرو در کتاب جنگ نئولیبرالیسم در مورد آموزش عالی پدیده گسترده نئولیبرالیسم را به عنوان یک حالت 

ژي آموزش و پرورش عمومی را مورد تهدید قرار داد. بنا کلیدي در نظارت و طرز حکومت شناسایی کرد و ایدئولو

به نظر ژیرو آموزش عالی و عمومی بنا به دالیلی تحت محاصره در جوامع نئولیبرال است. آنها تحت حمله هستند، 

چون عمومی هستند نه اینکه ضرورتاَ چون آنها در حال شکست خوردن هستند. آنها آموزش و پرورش و حالتهاي 

قادي را پیشنهاد دادند. زیرا آنها نه تنها شرایط را پیشنهاد می کردند براي اینکه دانش آموزان را القا کنند تفکر انت

تا خودشان فکر کنند و به طور انتقادي متعهد و مسؤل شوند، بلکه به آنها نیرویی می دهند تا هر آنجه را که یاد 

یبرال ها آموزش عالی را براي عموم مردم خطرناک تلقی می گرفته اند به هم متصل کنند. بر اساس  نظر ژیرو نئول

کنند. زیرا در این صورت امکان صحبت کردن چیزهاي ناگفتنی، فاش کردن تفکرات انتقادي، تولید رأي مخالف و 

بار آوردن دانش آموزان راغب براي اینکه نیروي قابل توضیح را می پرورد. از سوي دیگر فرستاده هاي 

می خواهند نقش انتقادي آموزش عالی در تمام سطوح رفع و حذف کنند و آنها سخت کار می کنند نئولیبرالیسم 

تا این سازمان ها را به کارخانه غیر قابل تخیل و ابتکار شکل دهند. ژیرو: بزرگ ترین ترس من این است که دانش 

عرض نوعی شهروند قراردادي آموزان بیشتر و بیشتري زیر بدهی و ترس طاقت فرسایی تقال می کنند که در م

همراه با آموزش و پرورش کامال ابزاري که از سیاست دور نگه داشته شده است. آنها کمتر و کمتر عالقه مند 

خواهند بود تا خودشان را به عنوان عوامل فردي و اجتماعی تعریف کنند. جوانان ساکن مناطق سختی، رنج، 
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ترس زندگی می کنند چون آنها تالش می کنند براي نجات دادن محرومیت و بیکاري به طور فزاینده اي در 

اوضاع اجتماعی و ویژگی هاي دولت هاي قدرت طلب نسبت به دولتهاي دموکراتیک. در واقع به نظر می رسد 

بسیاري از جوانان در سراسر جهان گرفتار یک وب سایت شوم فقر اخالقی و ساخته شده توسط یک دولت ي 

، تعصب، حالت خشونت مخرب در آن مبادله می شود. دموکراسی ویژگی خود را به عنوان شوند. که بد گمانی

عامل در هم گسیخته و نفاق افکن از دست داده است. دموکراسی رو به انحطاط گذارده شده و پیکربندي دوباره 

د نوع جدیدي از آن به عنوان یک نیرو براي مالی کردن همه تامالت اخالقی و معنوي است. آنچه باقی می مان

قدرت طلبی و سیاست زدایی افراد است که به طور ریا شونده اي در معرض رژیم هاي حریص، سلب مالکیت و 

ترس به هنجار شده است. این دوران تاریک که در حال حاضر جوامع بیشتر و بیشتري را به سمت شکل تجاري از 

اي  به دست آوردن قدرت خود نیازمند زبان و استراتژي نئولیبرالیسم رو به جلو می برد.آموزش عالی و عمومی بر

 هاي جدید سیاسی هستند:

اول: معلم ها، مربی ها و دیگران نیازمند این هستند که کشف کنندکه چگونه از شور و نشاط عمومی آموزش 

عمومی و عالی به عنوان یک کاالي عمومی و دموکرایتک دفاع کنند. با توجه به حمله جهانی در همه سطوح 

سیار مهم است. زیرا در شکل گیري آموزش و پرورش، براي اساتید، دانش جویان و سایر افرادجامعه سخن گفتن ب

یک فرهنگ سازنده و آموزش جوانان به تفکر انتقادي و جنگیدن براي گسترش دادن عهدهاي دموکراسی متکی 

 به خود، الزم است. 

دوم: اینکه شرایط مطلوب و بهینه براي مربی ها، هنرمندان، طرفداران عمل و سایر کارگزاران فرهنگی براي انجام 

 کارهایشان در سبک خود مختار و انتقادي فراهم گردد .دادن 

سوم: چگونه ما نقش و هدف آموزش و پرورش را نشان می دهیم. دانش آموزان و یادگیرندگان باید شهروندان 

انتقادي و بطور اجتماعی عوامل معتبر و مسؤل رفتار کنند. نه اینکه به عنوان کاالهاي مصرفی و مصرف کننده 

روش هاي آموزش وابسته به علم و فن آموزش و پرورش موقعیت هایی براي دانش آموزان فراهم رفتار کنند. 

کنند تا خودشان فکر کنند و تفکر انتقادي داشته باشند. درباره خودشان و روابطشان با دیگران خودآگاهی داشته 

م و تربیتی با این مفهوم نه تنها تالش باشند. و اطالعاتی درباره رابطه شان با دنیاي بزرگ تر داشته باشند. در تعلی

و شایستگی روشنفکرانه و ذهنی مهمی را آماده می کنند بلکه آن مردم را توانا می سازند تا به طور مؤثر و 

کارکردي در جوامعی که زندگی می کنند عمل کنند. این تعلیم و تربیتی است که هم الهام می بخشد و انرژي 

ردن دانش به خاطر اینکه هم انتقالی و هم قابل تغییر و تبدیل شود. در نهایت حمله می دهد به وسیله معنادار ک

به آموزش و پرورش عمومی و عالی باید درک شود به عنوان بخشی از یک حمله سیستماتیک توسط نئولیبرالیسم 

 بر روي تمام کاالهاي عمومی و سازمانهایی که منافع نطامی و صنعتی دولت را رفع می کنند.
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 نقش  روشنفکران، خردمندان و انجمن هاي علمی در تولید کردن بحث و تفکر انتقادي

نقش  روشنفکران، خردمندان و انجمن هاي علمی کسانی که پژوهشگري و تحقیقاتشان را به موضوعات مهم 

سعی می عمومی متصل کرده اند نقش مهمی  در تولید کردن بحث و تفکر انتقادي بازي می کنند. نئولیبرالیسم 

کند جامعه مرده را بوجود آورد. چیزي تولید می کند که بخش هاي مرده تخیل نامیده می شود. این موضوع هم 

(. ژیرو بر نقش حساس 2017یک چالش سیاسی و هم آموزشی و تربیتی براي انجمن هاي علمی است)مک لین، 

زان در بر عهده گرفتن مسؤلیت شخصی معلم به عنوان اندیشمند تحول آفرین که وظیفه اش کمک به دانش آمو

و اجتماعی براي آینده است را تأکید می کند. مربیان باید به دانش آموزان فرصت دهند تا ظرفیت انتقادي خود را 

براي مبارزه و تغییر صور سیاسی و اجتماعی موجود به جاي سازگاري صرف گسترش دهند و دانش آموزان را به 

ر اساس آن خود را در تاریخ جاي داده، صداي خود را بیابند و عقاید و همدردري مهارت هایی مجهز کنندکه ب

هاي ضروري را براي اعمال شجاعت مدنی تقویت نمایند. براي این منظور باید از انتقال محض دانش فراتر رفت و 

(. باید 1111 به جایگاهی فعال در باب امکانات و دیگر جهت گیري هاي آینده دست یافت) شکاري و همکاران،

باور داشت که موضوعات عدالت و دموکراسی براي جنگیدن ارزشمند هستند هم در کالس و هم در جامعه 

بزرگتر. هم اکنون زمان آن فرا رسیده است که انجمن هاي علمی براي گسترش و پرورش دادن زبان سیاسی  

جتماعی و سازمانهایی که آنها را حمایت می تکنیک هاي آموزشی قابل تغییر به فهم انتقادي، ارزش هاي مدنی و ا

کنند، را در مرکز قرار دهند. براي روح بخشیدن و مستحکم کردن عصر تاریخی جدید انجمن هاي علمی می 

توانند متعهد شوند که نه تنها از تالش  و کار خود دفاع می کنند بلکه براي ملت بزرگتري روشن کنند که چرا 

 م است؟ آموزش و پرورش مرکزي و مه

براي نبرد و تالش و مجاهدت براي دموکراسی متکی به خود. انجمن هاي علمی می توانند نقش حیاتی و اساسی 

داشته باشند در کمک کردن به ملت هاي گسترده تري تا تشخیص دهند که حمله به آموزش عالی نمی تواند به 

اجتماعی، خدمتگزاران مردم و حوزه هاي  طور کامل بیرون از حمله به رفاه ملت، مقررات و پیش بینی هاي

عمومی دموکراتیک فهمیده ودرک شود. به صورت قانون در آوردن و حمایت کردن از فرهنگ سؤال پرسیدن، و 

توانا ساختن فرهنگی زنده و انتقادي که نه تنها موجب ترقی کردن قوه تخیل است بلکه موجب ترقی چیزهایی 

خوبی و جذابیت کالس درس می نامد. تربیت و پرورش خوبی و جذابیت است که کریستین آن را لحظه هاي 

کالس درس به دانش آموزان این اجازه را می دهد که به صورت انتقادي به فهم جهان بپردازند. و شروع به سؤال 

پرسیدن کنند هرچند که به مشکل بربخورند. تربیت و پرورش است که سؤال می کندکه چرا ما جنگ داریم؟ به 

لیل نابرابري کالن، نظارت دولت، قیمت گذاري کردن همه چیز و دچار سقوط و فروپاشی شدن از حالت عمومی د

 (.2017به خصوصی)مک لین، 
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 بحث و نتیجه گیري

نئولیبرالسم یکی از مهمترین ایدئولوژي هایی است که در دهه هاي اخیر توانسته بر سبک تفکر تربیتی تأثیر 

مهمترین تأثیرات نئولیبرالیسم بر تعلیم و تربیت، تأکید بر نخبه گرایی می باشد. تجاري  عمیقی بگذارد. . یکی از

سازي تعلیم و تربیت یکی دیگر از اهداف نئولیبرال ها می باشد. در حقیقت تربیت یکی از ابزرهاي مهم براي 

افکار جامعه مسلط کند.  نئولیبرالیم است که از طریق آن سعی می کند ارزش هاي اجتماعی و فردي خود را بر 

نئولیبرالیسم می خواهند نقش انتقادي آموزش عالی در تمام سطوح رفع و حذف کنند . ژیرو آموزش و پرورش را 

در خطر می داند. آموزش و پرورش عمومی و آموزش عالی را تحت محاصره جوامع نئولیبرال میداند و نگران است 

( 1ي تبدیل شوند. ژیرو معتقد است که براي مقابله با این شرایط باید: که دانش آموزان ما به شهروندان قرارداد

( شرایط مطلوبی 2معلم ها و مربی ها کشف کنند که چگونه از شور و نشاط اموزش عالی و عمومی دفاع کنند. 

ش و هدف ( نق1براي معلم ها و مربیان و کارگزاران تربیتی فراهم گردد که بتوانند به صورت انتقادي عمل کنند. 

آموزش و پرورش را روشن و واضح کنیم. با توجه به آنچه گفته شد تعلیم و تربیت از نظر ژیرو به خودي خود 

روندي سیاسی دارد. بنابراین، باید به مدارس به عنوان حوزه هاي عمومی دموکراتیک نگریست که نوعی آموزش و 

و موجب می شود روابط بین فردي و بین گروهی بر پرورش گفتگو محور به عنوان روش تربیتی بر آن حاکم است 

اساس صمیمیت شکل بگیرد. اندیشه هاي تعلیم و تربیت باید منجر به پرورش شهروندان منتقد شود و در آموزش 

از انتقال محض دانش فراتر رفت و معلمان را به عنوان روشنفکران جامعه و تحول آفرین محسوب کرد. نظر ژیرو 

ید فکر کنیم که دانش ما چگونه شکل می گیرد. و تربیت جامعه انتقادي براي او اهمیت زیادي این است که ما با

 دارد.

Abstract 

Giroux who is a contemporary theorist has criticized the neo-liberal ideology. The main objective 

of this study is to analyze neo-liberalisms’ ideas about their attack to public education and higher 

education with an emphasis on Giroux  ideas. It is used of descriptive- documentary method to 

reach this object. Results showed that he believes the neo-liberalism attacks to higher and public 

education and assumes it as a threat to morality and moral education. Neoliberal government wants 

to remove critical role of higher education at all levels. As a result, Giroux concern is that our 

students are exposed to a   and be kept away from politics. Giroux also emphasizes on the 

important role of teachers as transformative intellectual, because he/she can train students so that 

they can have critical thoughts and to be shared in the personal and social responsibilities in the 

future. 

Keywords: neo-liberalism, general and higher education, critical thoughts, education and training, 

democracy, scientific societies 
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 موکراتیک و ایدئولوژیک )شباهت ها و تفاوت ها(تربیت اجتماعی دانش آموزان از منظر فلسفه تربیتی د

 

 8زهرا ذوالفقاري 3اکبر رهنما

 

 چکیده:

هدف اصلی این پژوهش بررسی دو دیدگاه در خصوص تربیت اجتماعی است که شامل: دیدگاه دموکراتیک و 

است. روش  دیدگاه ایدئولوژیک می باشد. هدف اصلی آن مقایسه و تطبیق این دو نوع تلقی از تربیت اجتماعی

بهره برده شده است. یافته هاي پژوهش عبارتند از: در « تحلیل تطبیقی»پژوهش از نوع نظري و کیفی است و از 

نظام هاي ایدئولوژیک یک سري از هنجارها، ارزش ها و رفتارهاي اجتماعی از فراگیران انتظار می رود که به 

متابعت پذیري از الگوهاي بزرگساالن تاکید می گردد، در جزمیت می انجامد و بهره اجتماعی چندانی ندارد و بر 

حالی که در شیوه تربیت اجتماعی دموکراتیک بیش تر هدف هاي اقناعی در نظر گرفته شده و اجتماعی شدن 

عمدتا از طریق برنامه درسی پنهان، عملی می گردد. در جوامع دموکراتیک همچنین تاکید بر مواردي چون، 

فرد، برابري، تکثرگرائی و بی طرفی است. در مقابل در تربیت اجتماعی ایدئولوژي تاکید بر خودمختاري، آزادي 

مواردي چون متابعت پذیري از منابع قدرت، تقلید و الگو گیري و همچنین انتقال مستقیم ارزش ها و هنجارهاي 

 اجتماعی است.

 تربیت اجتماعی، فلسفه تربیتی دموکراتیک، فلسفه تربیتی ایدئولوژیک  واژه های کلیدی:

 

 مقدمه: 

انسان موجودي چند بعدي و در عین حال، یکپارچه و واحد است. رشد و تعالی وجودي آدمی مستلزم تحول در 

د زمینه تمامی ابعاد و ساحت هاي وجودي اوست. روند تربیت افراد آن گاه به سرانجام خواهد رسید که بتوان

مناسبی را براي شکوفایی همه جانبه و متعادل استعدادها و رشد و تعالی مداوم ظرفیت هاي وجودي آنان در ابعاد 

و ساحت هاي مختلف فراهم آورد. از آنجا که انسان یک موجود اجتماعی است و شخصیت و حتی متعالی ترین 

کنش متقابل با دیگران، ساخته و پرداخته می شود،  ظرفیت هاي وجودي او، در بستر فرهنگی و اجتماعی و در اثر

است. تربیت اجتماعی را می توان « تربیت اجتماعی»می توان گفت: یکی از ساحت هاي مهم تربیت آدمی ساحت 

عمل اجتماعی هدفمندي تلقی نمود که کارکرد آن زمینه سازي براي هدایت افراد جامعه توسط نظام اجتماعی 

                                                   
 Rahnama_akbar43@yahoo.com، 01121111745دانشگاه شاهد ،  دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت  1

 Zahra.zolfaghary@ymail.com،  01117167771دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد ،  2
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 ق برقراري رابطه تعاملی و چند سویه مربی و متربی، صورت می پذیرد.است؛ کاري که از طری

افراد در فرایند تربیت اجتماعی، الگوهاي رفتاري اجتماعی و مهارت هاي اجتماعی الزم براي مشارکت موثر و 

فعال در زندگی گروهی و اجتماعی را کسب می کنند و در آینده موجب انتقال آن از نسلی به نسل دیگر می 

وند. به عبارتی، تربیت اجتماعی، به منظور شکوفایی استعداد هاي اجتماعی متربی صورت می گیرد تا بتواند به ش

عنوان عضوي فعال در جامعه به بازشناسی، حفظ و اصالح آداب، رسوم، هنجارها و ارزش هاي جامعه در پرتو نظام 

، مواجهه خردمندانه با تحوالت اجتماعی و معیار بپردازد. همچنین با درک مناسب از موقعیت اجتماعی خود

سیاسی جامعه داشته و قادر به برقراري رابطه سازنده و برخورد مناسبی با دیگران ) اعضاي خانواده، خویشاوندان، 

 (117: 1112دوستان، همساالن، همکاران و سایر اعضاي یک جامعه و نیز بیگانگان( باشد. )حیدري و ساجدي، 

یت اجتماعی تعاریف گوناگونی ارائه شده است. جامعه شناسان، روان شناسان و انسان شناسان در مورد مفهوم ترب

به کار می رود. « تعلیم»اغلب همراه با واژه « تربیت»از دیدگاه خود هریک تعریفی در این باره ارائه داده اند.کلمه 

د از تعلیم، آموختن و آموزش دادن است و این دو واژه، به ظاهر دو معناي متفاوت را به ذهن القا می کنند. مقصو

( اما 11-20: 1157منظور از تربیت، پروراندن، به ترقی و کمال رسانیدن و باال بردن و برتري دادن است) نیکزاد، 

در جهان خارج، آن دو را نمی توان از هم تفکیک کرد؛ زیرا وقتی فرد تعلیم می یابد، تحت تاثیر نوعی تربیت هم 

که ناشی از آموخته ها و مهارت هاي تعلیمی است و بعکس، هر نوع تربیتی نیازمند آموزش هاي  قرار می گیرد

گفتاري، نوشتاري و عملی است. به همین دلیل، این دو کلمه با هم استعمال می شوند. در زبان انگلیسی نیز تنها 

 ( 11-20: 1157به جاي هر دو کلمه به کار می رود.) نیکزاد، «  Education» واژه 

واژه اي است که به « تربیت اجتماعی»یکی از ساحت هاي بسیار مهم تربیت آدمی، ساحت تربیت اجتماعی است. 

رشد و نمو دادن ابعاد اجتماعی انسان و به عبارتی، شکوفا کردن استعدادهاي مدنی و اجتماعی آدمیان ارتباط 

و مسئولیت هاي خود را نسبت به دیگر هم نوعان، هم  دارد، تا افراد از این طریق، به بهترین شکل، حقوق، وظایف،

کیشان و هم مسلکان خود بشناسد و آگاهانه و با عشق براي عمل به آن وظایف و مسئولیت ها قیام کنند. )حاجی 

 (. 117: 1155ده آبادي، 

تربیت  برخی با توجه به این که هدف غایی در زندگی فردي و اجتماعی انسان قرب خداوند است، در تعریف

ایجاد زمینه ها، رفع موانع، و استفاده از عوامل و شیوه هاي موثر، به منظور پرورش و » سیاسی گفته اند:  -اجتماع

سیاسی متربی و ایجاد تعادل و هماهنگی میان آنها تا متربی در روندي تدریجی  -شکوفایی استعداد هاي اجتماعی

)رجبیان، « نی، به هدف غایی تربیت، یعنی قرب الهی، رهنمون شودو مستمر، با ارده اي آزاد و فعال، به شکل درو

.رشد آگاهی هاي 2. رشد و تقویت روابط اجتماعی؛ 1( عناصر تربیت اجتماعی عبارت است از: 11: 1161

.رشد و بسط افکار و ارزش هاي اجتماعی و اهداف مشترک ) 1اجتماعی، رفتار اجتماعی و همزیستی گروهی 
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 (57: 2007نحالوي، 

یک تعریف مختصر از تربیت اجتماعی به این صورت بیان گردیده است. تربیت اجتماعی عبارت است از سازش و 

انطباق رفتار فرد باشرایط و هنجارها و ارزش هاي جامعه . در فرهنگ علوم رفتاري ، در مورد تربیت اجتماعی 

، افکار ، معتقدات ، ارزشها ، الگوها و  گفته شده است : تربیت اجتماعی فرایندي است که طی آن فرد راهها

 معیارهاي فرهنگ خاص خود را یاد می گیرد و آنها را جز شخصیت خویش می سازد.

مفهوم هاي اساسی تربیت اجتماعی کودکان و نوجوانان عبارت است از خودکفایتی ، ابراز وجود ، استثالل ، خود 

ی ، هویت جویی ، تشخص طلبی و ... که به نوعی شخصیت پنداري ، خود رهبري ، رقابت ، همکاري ، نوع دوست

 اجتماعی دانش آموزان را شکل می دهند.

و اجتماع پذیري صرفا به مفهوم سازگاري نیست ، بلکه زمانی که جمع در مسیر  بدین ترتیب اجتماعی شدن

سرزند و اینکه  ناصحیحی حرکت می کند ، فرد می تواند با مخالفت خود از همراهی و هم رایی با دیگران

اجتماعی شدن کاري مستمر در زندگی است و محدود به فعالیت و موقعیت خاصی نیست ، به عبارتی کسی 

 داراي تربیت اجتماعی است که بتواند نقش ها و وظایف گوناگونی را در موقعیت هاي مختلف ایفا نماید .

الیه هاي درونی تر با توسل به فلسفه تربیتی سان باید به تربیت اجتماعی به صورت عمیق تر نگاه شود و  بدین

حاکم واکاوي گردد . به عبارتی بر مبناي فلسفه تربیتی حاکم بر جوامع ، برداشت و رویکرد متفاوتی به تربیت 

اجتماعی دیده می شود. مسئله اصلی مقاله حاضر ترسیم انواع مختلف تربیت اجتماعی در فلسفه هاي تربیتی 

 ژیک می باشد.دموکراتیک و ایدئولو

 

  مفاهیم اصلی در دموکراسی لیبرال 

فردگرایی یک محور اصلی تفکر دموکراسی لیبرال را تشکیل می دهد ، براین اساس مفاهیمی چون خودگردانی، 

. هستند برخوردار اي ویژه  آزمون خود و حقوق فردي از اهمیت نفع شخصی، خود تعیین گري، خود مختاري،

  (.1115؛سهر، 1117، ؛مگزي 1160، گوتک)

 

 : خودمختاري

خودمختاري به معناي برخورداري از اختیار کامل یا انتخاب همه جانبه می باشد .بنابراین اگر فردي در انتخاب  

اهداف آزاد نباشد بلکه فقط در انتخاب ابزار و وسائل رسیدن به اهداف آزاد باشد ، از خودمختاري کامل برخوردار 

 (.2002نیست )وینچ ،
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 آزادي فرد:

همه افراد  مفهوم آزادي مبتنی بر ایده فرد گرایی است و بدین معنا است که زندگی هر فرد به خود او تعلق دارد و

  از حقوق اولیه زیستن و اندیشیدن برخوردارند.

 از پرهیز معناي به ،که جامعه سطح در فرد آزادي نخست: شود می مطرح سطح دو در فردي آزادي کلی طور به 

 ،خودشان آزادند اشخاص ،یعنی آگاهی سطح در فرد آزادي دوم و است افراد خصوصی زندگی در مداخله گونه هر

  (. 1111ه اجتناب نمایند )گاتمن ،کورکوران اطاعت گونه هر از و کنند وارزیابی ،تحلیل دریافت را مسائل

 

 :برابري 

و مبستگی الکیت خصوصی نیست بلکه منظور برابري در دموکراسی لیبرال ،برابري به معناي برابري در دارایی 

(. رالز در توجیه این مطلب بیان 1151و آربالستر،2004فرصتها جهت نایل شدن به موفقیت هااست )سیی تارلمو،

می کند که منزلت انسان به درآمدش بستگی ندارد بلکه به داشتن منزلت مساوي با دیگران ، در حقوق شهروندي 

قوق و آزادیهاي سیاسی بستگی دارد. از این رو رالز برابري قانونی و سیاسی را مجزا از برابري و برخورداري از ح

 .دانست می اجتماعی و  اقتصادي

 

 تکثرگرائی : 

انسانها :»یکی از پایه هاي اصلی اندیشه دموکراسی لیبرال تکثرگرایی است. در این خصوص گاتمن عقیده دارد 

ا می شناسند . به نظر گاتمن پلورالیسم با دو دسته از ارزش ها محدود می شود . تنها جهان اخالقی ناهماهنگ ر

نخست، اجتناب از تجاوز به حقوق دیگران ؛دوم ،اجتناب از به رنج افکندن دیگران . بنابراین پلورالیسم تمایل 

ی کنند. )پاي باس بنیادي دموکراسی لیبرال است . در چنین جامعه، همه عقاید و ارزش ها اجازه حضور پیدا م

،2004) 

 

 بیطرفی : 

دموکراتهاي لیبرال که خود را نمایندگان آزادي اندیشه می پندارند ،با هر گونه،جانبداري ارزشی و آموزش دین به 

دانش آموزان ،مخالفند و آن را به عامل سرکوب اندیشه تلقی می کنند . از این رو آنها عقیده دارند مدارس نسبت 

اید حالت بیطرفی اتخاذ نمایند.براساس این ایده ،آنها سعی کرده اندتا تعالیم دینی را از برنامه به همه ادیان ب

( ایده بی طرفی نسبت به ارزش ها و ادیان ،دو هدف 1165(به نظر گاتمن)1160مدرسه حدف کنند )گوتک،

 عمده را در مدارس دنبال می کند:
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 توسعه دهند. خودشان درک کنند و(کمک به دانش آموزان تا ارزشهاي زندگیشان را 1

  (آموزش به آنها تا براي ارزشهاي دیگران احترام قائل شوند .2

 اصول تربیتی دموکراسی لیبرال

 (اصل اصالت فرد و تقدم فرد برجامعه1

 (اصل توجه به آزادي کامل افراد ،درفرآیند آموزش و پرورش2

 (اصل رشد همه جانبه فرد1

 خودمختاري و خودگردانی در افراد(اصل اعتالي توان 4

 (اصل پرورش قدرت عقالنی7

 (اصل نسبیت گرایی7

 (اصل بی طرفی5

 

 اهداف تعلیم و تربیت از نظر دموکراسی لیبرال 

 (آماده کردن دانش آموزان براي شهروندي و انتخاب وانجام عقالنی امور زندگانی1

سیاستها و ارزیابی ارزش ها و عقایدي که از والدین یا فرهنگ (پرورش توانائی تفکر انتقادي به منظور ارزیابی 2

 مزایاي آنها جامعه به ارث می رسدو ارزیابی اشکال مختلف زندگی و معایب و

 ( آماده ساختن دانش آموزان براي خودمختاري و خودگردانی1

 مقام داراي انسان یک انعنو به خود به  (آگاه ساختن دانش آموزان از تواناییها و استعدادهاي خود وعالقه4

 وارزش

ایدئولوژي، یکی از مفاهیم پیچیده در مباحث مربوط به علوم سیاسی، اجتماعی و فلسفی است که بر عرصه هاي 

براي نخستین بار « لوژي»و « ایده»مختلف زندگی انسان سایه افکنده است. لفظ ایدئولوژي از ترکیب دو واژه ي 

به کار بذده شد « مطالعه علم ایده ها»( و به معناي 1517رن هجدهم )توسط دیسنات دي ترسی در اواخر ق

( و البته با انقالب فرانسه این مفهوم در قالب هاي مختلف وارد عرصه زندگی اجتماعی و سیاسی 2005)گودوین، 

ندیشه اي انسان شد، اما این مارکس بود که به ایدئولوژي مفهوم تازه اي بخشید. ایدئولوژي در اصطالح مارکس، ا

است که در ارتباط با رفتار اجتماعی و سیاسی طبقه حاکم و براي توجیه وضعیت موجود سازمان می یابد. به 

همین دلیل او ایدئولوژي را آگاهی کاذب می نامد که شامل مجموعه عقاید و باورهایی است که به عمل اجتماعی 

 (.1151؛ بیل، 1157جهت می دهد. )پارسانیا، 

ر معناي امروزي آن متضمن تصویري از انسان مطلوب هستند و تمایل دارند تصویر جامعه و انسان ایدئولوژي د
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آرمانی خود را در عمل نیز پیاده نمایند و براي تحقق بخشیدن به این آرمان از اهرم هاي مختلف از جمله آموزش 

 و پرورش کمک بگیرند.

راحی انسان مطلوب به شدت به آمرزش و پرورش وابسته ( ایدئولوژي ها در باز آفرینی و ط1160به زعم گوتگ)

( در این رابطه می 1111( بیان کرد. بوردیو )2007اند. لزوم توجه به ایدئولوژي در تعلیم و تربیت را اپل در سال )

تحلیل ایدئولوژیک نقش مدرسه از آن جهت ضروري است که مدارس به واسطه تجربه هاي روزانه شان با »نویسد: 

مرتبط  _به خصوص نهادهاي قدرت _سازمان هاي قدرتمند به طرقی که اغلب پنهان و پیچیده هستنددیگر 

هستند. بر این اساس، ایدئولوژي به ویژه ایدئولوژي گروه مسلط، داراي اثرات مستقیمی بر آموزش و پرورش خاصه 

 (2004اپل، «)نظام آموزشگاهی است.

در رویارویی با برنامه درسی به دو شکل عمل می کنند. برخی ( متذکر می شود که ایدئولوژي 2004هایک )

ایدئولوژي ها، نظیر ایدئولوژي هاي تمامیت خواه به صورت آشکار در برنامه درسی مدارس وارد می شوند. اما 

برخی ایدئولوژي ها نظیر لیبرالیسم بیشتر هدف اقناعی خود را بر برنامه درسی پنهان مدارس تحمیل می کند. 

این، برنامه درسی عرصه تقابل و رویارویی ایدئولوژي هاست. ایدئولوژي، تعیین اهداف آموزشی تا تعیین محتوا بنابر

و ارزشیابی برنامه درسی را تحت تاثیر قرار می دهد و وظیفه عقل سلیم و نقاد است که آنها را در برنامه شناسایی 

 ( 2001کند.) کارر، 

 

 هدف:

نوع تلقی از تربیت اجتماعی است ، تربیت اجتماعی دموکراتیک بر مبناي آموزه  هدف اصلی مقایسه و تطبیق دو

هاي لیبرال دموکراسی و تربیت اجتماعی ایدئولوژیک بر مبناي آموزه هاي ایدئولوژیکی حاکم بر جوامع که معموال 

 در سیستم هاي تربیتی بسته و محدود به انجام می رسد.

 

 روش پژوهش :

است . به عبارتی موارد ،  "روش تحلیل تطبیقی  "ري و کیفی است. روش بکار رفته در آن این پژوهش از نوع نظ

مصادیق و اهداف و روش هاي تربیت اجتماعی در دو نوع سیستم تربیتی دموکراتیک و ایدئولوژیک با یکدیگر 

 ی گیرد.مورد مقایسه قرار گرفته و شباهت ها و تفاوتهاي اساسی آنان احصاء و مورد تحلیل قرار م
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 یافته هاي پژوهش :

در نظام هاي ایدئولوژیک در قالب آموزش و تربیت اجتماعی یک سري از هنجارها ، ارزشها و رفتارهاي اجتماعی 

 "جرالدال گوتگ  "از فراگیران انتظار می رود که خود به ایجاد جزمیت هایی منجر می گردد . به تعبیر 

سان مطلوب به شدت به آموزش و پرورش وابسته است. ) گوتگ ، ترجمه ایدئولوژي در باز آفرینی و طراحی ان

 (  1161پاک سرشت ، 

ایدئولوژي ها در خصوص نحوه ي نگاه و رویکرد به تربیت اجتماعی به صورت هاي گونا گون عمل می کنند. مثال 

رس دخالت می کنند در ایدئولوژي ها تمامیت خواه ، دست اندرکاران مستقیما در برنامه درسی اجتماعی مدا

ولیکن در ایدئولوژي هاي نوین مانند لیبرالیسم ، بیش ترهدف اقناعی مدنظر است و از طریق برنامه درسی پنهان 

 مدارس در تربیت اجتماعی نقش آفرینی می کنند.

ت همچنین در نظام هاي لیبرال و نئولیبرالیسم آموزش اجتماعی بر احیاي حقوق فردي ، آزادي ، تساهل ، کثر

گرایی ، منع خشونت استوار است. در نظام هاي ایدئولوژیک برانضباط پذیري ، نظام هاي تشویقی و تنبیهی سخت 

 ، آمرانه و در نظر گرفتن مصالح کلی اجتماع مبتنی است.

با اینحال باید گفت که نظام هاي آموزشی جوامع سرمایه داري که منادي لیبرالیسم هستند نیز به نوعی از طریق 

بیت اجتماعی دانش آموزان و از طریق شکل دادن به شخصیت و خود آگاهی آنان ، به نوعی به کنترل اجتماعی تر

آنان مبادرت ورزیده و عمال نظام سلسله مراتبی موجود در نظام هاي لیبرالیستی راباز تولید و سبط می دهند ) 

ن بیشتر تعبیر اول از ایدئولوزي یعنی ( در این مقاله منظور نویسندگا 116: 1161باري ، ترجمه حاتمی ،

ایدئولوژي تامیت خواه مدنظر است. هدف اساسی مقاله مقابله دو نوع تربیت اجتماعی ایدئولوژیک )از نوع تمامیت 

خواه( با تربیت اجتماعی دموکراتیک است. که در آن فراگیران ترغیب می گردند تا کاوشگر و حقیقت طلب بار 

تقادي سوق داده شوند. ولیکن در تربیت اجتماعی ایدئولوژیک نوعی بیان انحصار طلبانه آیند و به سوي تفکر ان

 برخی حقایق قابل مالحظه است.

تربیت ایدئولوژیک حامی سلطه پذیري است در حالیکه تربیت دموکراتیک حامل تعامل گرائی است. منظور از 

ن فراگیر یا متربی خود را پاي بند یکسري از ارزشها تربیت ایدئولوژیک در این مقاله نوعی از تربیت است که در آ

کرده و شخصیت خویش را برپایه آموزه هاي معینی پرورش می دهد. نمونه باستانی تربیت ایدئولوژیک را می 

 توان در آرمانشهر افالطونی جستجو کرد. 

حکیمان، سلحشوران و _يدر تربیت شهروند افالطونی، انسانی قابل تربیت است که در یکی از عناوین شهروند

قرار داشته باشد. بدین ترتیب در جامعه ایدئولوژیک افالطونی ، این پیکره جامعه است که یک انسان  _پیشه وران

تمام عیار می باشد و افراد جامعه قواي مختلف این پیکره را تشکیل می دهند. در تربیت اجتماعی ایدئولوژیک 
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 ماعی کردن است.تربیت مترادف با اجتماعی شدن یا اجت

نمونه معاصر و تاثیرگذار تربیت ایدئولوژیک که در قرن بیستم نفوذ قابل مالحظه اي به ویژه در کشورهاي بلوک 

شرق داشت، تعلیم و تربیت کمونیستی بر پایه آموزه هاي مارکس می باشد. به تعبیر مارکس، ایدئولوژي به معنی 

ام شئون آن از شرایط و مقتضیات پیرامون خویش است. این تاثیرپذیري یک شخص یا گروه یا جامعه در تم

تاثیرپذیري عرصه وسیعی از زندگی انسان اعم از اندیشه و امور ارزش شناختی و اخالقیات ، دین ،سیاست و 

 فرهنگ را شامل می گردد. 

 

 نتیجه گیري :

با اینکه ظاهرا تصور بر این است که فقط نظام هاي تربیتی ایدئواوژیک در پی تحمیل ارزشها و هنجارهاي حاکم 

بر کودکان و نوجوانان دارند ، لیکن باید گفت که نظام هاي لیبرالیستی و نئولیبرال که اکنون در جوامع سرمایه 

ان مبادرت می ورزند. در این میان شیوه عمل آنان داري حاکمیت دارند نیز به نوعی به کنترل اجتماعی فراگیر

تفاوت دارد به عنوان مثال جوامع ایدئولوژیک بیشتر از طریق برنامه درسی رسمی و فعالیت هاي آشکار 

آموزشگاهی به این امر مبادرت ورزیده و لیکن جوامع لیبرال و سرمایه داري در قالب برنامه درسی پنهان و نوع 

شاگرد و محیط هاي پیرامونی تعلیم و تربیت ، در تربیت اجتماعی فراگیران تاثیر  –وابط معلم تعامالت حاکم بر ر

 می گذارند . 

 

Students social education from the perspective of democratic and ideological educational 

philosophy (similarities and differences) 
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Abstract: 

The main purpose of this study is to investigate two different point of view about social education 

that includes: democratic and ideological point of view. Its main purpose is to compare and 

matching these two types deems of social education.The method of search is theoretical and 

qualitative and  is used "comparative analysis". The results are as follows:in the ideological system 

are expected series of norms, values and social behaviors from the learners , which leads to the 

decisiveness and have little social advantage and emphasized on the compliance of the adult 

patterns, While is considered purpose persuasive more in the democratic social education way and 

socialization implemented mainly through the hidden curriculum. In democratic societies, also 

emphasis on such as the autonomy, individual freedom, equality, pluralism and neutrality. In 
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contrast,in the social education ideology, emphasis on issues such as compliance of the sources of 

power, imitation and modeling and also direct transmission of values and social norms. 

Key words: social education, Democratic educational philosophy, Ideological educational 

philosophy 
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 حکمت متعالیه منظر از ویژهبا نیاز های  افراد برای دینی تربیت

 

 0، زهرا علی اکبرزاده آرانی8، مجید خاري آرانی3اکبر رهنما

 

 چکیده

 مقاله این اصلی هدف از منظر حکمت متعالیه با نیازهاي ویژه افراد دینی تربیت براي پیشنهادي فلسفی مبانی ارایه

 وجود، بودن بود. تشکیکی فلسفی مبانی تدوین در استفاده مورد روش استنتاج، و صدرایی متون بود. تحلیل

 تربیت براي منتخب فلسفی مبانی جوهري، حرکت و نفس بودن البقا روحانیه و الحدوث جسمانیه وجود، خیریت

 آنهاست. آنچه دینی تربیت به وابسته با نیازهاي ویژه، افراد اخروي سعادت است. مراتب با نیازهاي ویژه دینی

 رقم انسانها سایر همانند را با نیازهاي ویژه افراد سعادتمندي درجات در اختالف نتیجه در و وجودي مراتب تفاوت

 جوهري حرکت فرآیند در که است شاننفس با شده متحد علمی هايصورت و ملکات کیفیت و کمیت زند،می

 اختیار و اندک فهم با هرچند بزرگساالن کمک با گناه ارتکاب از خودداري و دینی فرایض انجام. کسب شده است

-می آن ها اخروي زندگی کیفیت ارتقاي موجب و نیست نتیجه بی با نیازهاي ویژه افراد براي پذیرد، صورت محدود

 به را آنها خداوند و نبوده مکلف ها آن که نادرست برداشت این دلیل به با نیازهاي ویژه افراد دینی شود. تربیت

 .گیرد قرار توجهی کم مورد نباید کند، نمی دچار عذاب

 دینی تربیت حکمت متعالیه، فلسفی، مبانی با نیازهاي ویژه،  افراد: کلیدی های واژه

 

 مقدمه-3

ي عقاید و افکاري نیست که می توان آن را در میدان ي تعلیم و تربیت در معناي جدید آن مجموعهفلسفه

منافع معرفت در خارج از چهارچوب واقعیت تربیتی آموزش و پرورش به کار برد و نیز منظور از آن پناه بردن به 

گیرد و باشد بلکه از مطالعه و تحلیل مشکالت، مسایل و عوامل متناقض در آموزش و پرورش سرچشمه مینمی

 (.171، ص1161نژاد، ي مسایل و مشکالتی است که نظام وضع تربیتی یک جامعه دارد )شعاريخود نتیجه

آیند. در حقیقت، ثروت یک ملت و کیفیت زندگی اش در هر کشور به حساب میي کودکان بزرگترین سرمایه

بینی نمود. آموزش این هاي آنان پیشتوان برحسب وضعیت کودکان امروز و تواناییي آینده را میچند دهه
                                                   

 rahnama_akbr43@yahoo.comایران. ، تهران ،دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت، شاهددانشگاه .  1
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اي به آینده گذاري در زمینه یادگیري کودکان مهمترین اقدام براي دستیابیسازد و سرمایهها را شکوفا میتوانایی

 (.7،ص 1151بهتر خواهد بود )الکهیدو، آدریان ورسپور، 

% آنها در کشورهاي در حال توسعه 60میلیون فرد با نیازهاي ویژه در جهان وجود دارد، که تقریباً  770بیش از 

 (.2010اندریس و فرانکل، -کنند)آجادهیازندگی می

 افراد این منديبهره متوجه کارشناسان، و متخصصان نظر از ویژه افراد با نیازهاي و کودکان تربیت و تعلیم ضرورت

طور  به عمر در طول آنها محدود هايظرفیت و هاتوانایی و پرورش دنیا در انسانی و سالم مناسب، زندگی یک از

 دیگر سوي است. از افراد با نیازهاي ویژه حق دنیوي سعادت از مندياست. بهره عادیشان همساالن از کمتر معمول

توان مخصوصاً افراد کم با نیاز هاي ویژه افراد معتقدند دارند، باور مرگ از پس جهان و آخرت به که همه کسانی

 شرعی وظایف و تکالیف از معاف دنیا در که گونههمان ذهنی و روحی هاي-محدودیت دلیل ذهنی و اتیسم به

 عقل، حکم بنابر فرضی چنین است. نتیجه فرض هاآن بر و بهشت مصون اعمال، محاسبه از نیز آخرت در هستند،

 آخرت جهان در ها آن سعادتمندي زیرا آنهاست؛ اخروي سعادت منظور به افراد این دینی تربیت نداشتن اولویت

 (.46، ص1114است )میر هادي،  شده تضمین و تحقق یافته پیش از امري

 انسانی و هویت دهیشکل در افراد، از گروه این به کمک و مراقبت در اجتماعی طورکه، مسئولیتاما همان

 افراد سعادتمندي مراتب و درجات تعیین دینی هم در تربیت است؛ الهی تکلیفی و مهم امري ها، آن ابدي سرنوشت

 ضروري را آن عقالنی الزام چه و است توجیه قابل نظري مبانی چه به توجه با امر این اما تاثیردارد. با نیاز هاي ویژه

 خود شناسیانسان و شناسیمبانی هستی به توجه با گوناگون افراد و مکاتب است سازد؟ آشکارمی آورمسئولیت و

 عنوان المتالهین به عنوان یک فیلسوف و حکمت متعالیه بهدارند. صدر مساله این مورد در متفاوتی هايپاسخ

 جمله از و بشر حاضر عصر مسائل فکري مبانی تبیین براي دقیقی نظري هايظرفیت وحی، از برگرفته مکتبی

 توجه با ذهنی توان کم افراد دینی و اخالقی تربیت براي فلسفی مبانی تدوین دارد. ایده اختیار در نظر مورد موضوع

 .استگرفته قرار توجه مورد ارزشمند، فکري میراث همین به

 این تبیین دنبال به نگارنده بلکه نیست، نیازهاي ویژهبا  افراد اخروي سعادت فرض با مخالفت مقاله، این البته هدف

 محیطی شرایط و دنیوي زندگی از متاثر با نیازهاي ویژه، افراد سعادتمندي اخروي مراتب و درجات که بوده موضوع

 و نمی شود گم هستی صحنه در چیزي دارند، آفرینش نظام به توحیدي دیدي که کسانی نظر آنهاست. از تربیتی و

لذا است.  نکرده تعبیه هستی در نیمه تمام کار خداوند، زیرا باشد؛ تواند نمی امري با نیازهاي ویژه افراد یافتن وجود

گیري از نظرات اندیشمندان و ي حاکم بر حکمت متعالیه و همچنین بهرهگیري از فلسفهمحقق سعی دارد با بهره

هاي ویژه را تبیین نموده و در این مقاله به این پرسش صاحبنظران مخصوصاً مالصدرا، تربیت دینی افراد با نیاز

 بنیادین پاسخ داده خواهد شد که: مبانی تربیت دینی افراد با نیازهاي ویژه بر اساس حکمت متعالیه کدام است؟
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 شناسی مطالعهروش. 8

باال، روش پژوهشی نقلی و محتواي پرسش  -با توجه به ماهیت عنوان این مقاله و نیز با مالحظه ساختارعقلی

 –اي اسنادي و رویکرد استنتاج خواهد بود. روش گردآوري اطالعات، کتابخانه -مورد استفاده، روش تحلیلی 

گیري از منابع اطالعاتی مکتوب و الکترونیکی، اطالعات مورد نیاز بصورت فیش اسنادي است که از طریق و بهره

 است.آوري گردیدهجمع

 

 هاي پژوهش. یافته0

 سفیه، مجانین، چون از افراد استثنایی با عناوینی اسالمی اندیشمندان فلسفی آثار و کالمی دینی، متون رد

که بیشتر افراد کم توان ذهنی و اختالالت شدید رفتاري هستند که .است شده یاد مستضعفین و مهجورین

 سرنوشت به کوتاه اشاراتی ها، انسان مختلف صنوف و افراد سعادت به مربوط هاي بحث در خود آثار در مالصدرا نیز

شناسی، کودکان استثنایی (. اما در متون روان41، ص1114است )میرهادي،  داشته افراد این اخروي وضعیت و

شوند که کودکان نابینا و ناشنوا و جسمی و حرکتی که از نظر عقلی مشکلی ندارند در زمره شامل هشت گروه می

 (.47، ص1111اند )برخوردار، کودکان استثنایی قرارگرفته

از نظر نگارنده تربیت دینی افراد استثنایی که نقص در یکی از اعضاي خود، بغیر از هوش دارند از نظر حکمت 

متعالیه همان تربیت دینی افراد عادي است اما تربیت دینی افراد استثنایی که داري نقص در عملکرد مغزي 

 هاي باشد.آنها داراي تفاوتهستند بعلت محدود بودن دامنه هویتی 

 حد توان ذهنی و اتیسم،استثنایی مانند کم افراد در است طبیعی است. انسان شدن حد هویتی، دامنه از منظور

 نامحدود نگوییم اگر حد این عادي، افراد در اما است؛ پر زحمت و دامنه کم عادي، افراد با مقایسه در و محدود شدن

 دایره که است این غافلگیرکننده و جالب تراست. نکتهآسان و مندافق پردامنه، بسیار کم دست است، کرانه بی و

 دایره با است ممکن دینی، و اخالقی هویت و شاکله لحاظ به عادي، افراد از بسیاري بالفعل هویتی و وجودي

 بیشتر در هویتی نشده استفاده هايباشد. ظرفیت آن از کوچک تر حتی و برابر استثنایی افراد هویتی و وجودي

 تربیت نظر از اگر توان ذهنیکم افراد از بسیاري که استفراموش شده و عمیق حقیقت این بیانگر عادي، هايانسان

 درجه و سعه از آخرت نیز جهان در دنیا، بلکه در تنها نه وجودي لحاظ به نباشند، حاشیه در و رها دینی، و اخالقی

 (.70، ص1114بود )میرهادي،خواهند برخوردار عادي افراد به نسبت باالتري وجودي

به نظر می رسد تربیت دینی افراد استثنایی داراي مبانی همچون حرکت جوهري وجود، تشکیکی بودن وجود، 

 (.1و1، ج1164جسمانیه الحدوث و روحانیه البقا و تطور وسع آدمیان است )مالصدرا، 
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 حرکت جوهري وجود

سوفان، حقیقت نفس آدمی را داراي تکامل حقیقی و وجودي می داند، بطوري که از مالصدرا برخالف دیگر فیل

مرتبه یی از وجود آغاز کرده و به مرتبه یی دیگر ختم می کند و زیربناي تکامل نفس آدمی را حرکت جوهري می 

نشأت دیگر است ی به ی انسان از نظر ساختار وجودي بنحوي است که مدام در طلب خروج و ارتحال از نشئه .داند

و هر ساعت و لحظه یی خلع و لبس جدید دارد تا به مالقات خدا نایل گردد. حال در این مقاالت یا شادمان و 

« لَقَدْ کُنْتَ فِی غَفْلَۀٍ مِنْ هذَا... » مسرور یا معذب و مقهور است؛ البته اکثر مردم از این ارتحال مدام در غفلتند: 

بَلْ هُمْ فِی لَبْسٍ مِنْ » ... انسان را در حال خلع و لبس جدید توصیف می کند:  ( در حالیکه قرآن22)سوره ق/ 

 (.17)سوره ق/«. خَلْقٍ جَدِیدٍ 

ان النفس االنسانیۀ لیس لها مقام معلوم فی الهویۀ وال لها درجۀ معینۀ فی الوجود کسائر الموجودات الطبیعیۀ و 

النفس االنسانیۀ ذات مقامات و درجات و لها نشأت سابقۀ و الحقۀ، و  النفسیۀ و العقلیۀ التی کل له مقام معلوم؛ بل

لقد صار قلبی قابال کل صورة *** فمرعی لغزالن و دیرا لرهبان : لها فی کل مقام و عالم صورة اخروي کما قیل

 (.116، ص 6ج ،1161 ،مالصدرا)

نفس بعد از ترقی از منازل  .دارد براي انسان مقامات و مراتب مختلفی چون حسی، فکري، شهودي و ... وجود

خیال و وهم در آن دخالت ندارند. در این  ،رسد که در آن اشیائی را درک می کند که حسمختلف به منزلی می

درجه است که نام انسانی بر او صدق می کند و این همان حقیقت روح منسوب به خداست در قول او که می 

( در این عالم است که در ملکوت به روي او گشوده می شود و 21)حجر/...« رُوحِی  وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ» ... فرماید: 

ارواح مجرد و حقیقت محض را مشاهده می کند. در اینجاست که مقام هر فردي بمیزان علو ادراک او از این 

تا به درجات عشاق عوالم، معین می گردد. تمامی این منازل، سیر و سلوک انسان براي ترقی از ادنی به اعلی است 

ص  ،1167و مشاهده کنندگان حق، غایت کمال انسانی و مقامی مشترک بین همه انبیا و اولیا برسد. )واعظی، 

47.) 

بنابراین، حرکت جوهري و نو شدن لحظه به لحظه ي هستی، تمام وجود آدمی را در معرض تحول و دگرگونی  

دمی و رسیدن به غایت هستی ادامه خواهد یافت؛ یعنی در مدام قرار می دهد. این حرکت تا تجرد خالص نفس آ

کل امر آدمی در زندگی وي جاري خواهد بود. از این رو، انسان براي سیر در این جریان باال رونده و بالیدن در این 

 .حرکت باید از سطح زندگی زیستی خویش فراتر رود، تا بتواند پا به عرصه هاي وجودي واالتري نهد

 نتیجه در و وجودي مراتب تفاوت نیستند. آنچه مستثنا فرآیند این از به عنوان یک انسان، نیز یازهاي ویژهبا ن افراد

 و کمیت زند، می رقم ها، انسان سایر همانند را افراد با نیازهاي ویژه سعادتمندي درجات و سرنوشت در اختالف

 .است شده کسب حرکت جوهري فرآیند در که است نفسشان با شده متحد علمی هاي صورت و ملکات کیفیت
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با می دهد تا در هر لحظه  افراد با نیازهاي ویژهحرکت جوهري در جوهر هر چیز این اجازه را به از طرف دیگر، 

 آنهابه بازآفرینی وجود خویش دست زند و مسیر اشتباه گذشته را تغییر دهد. فعلیت لحظه ي بعد کمک دیگران 

ادامه ي فعلیت این زمان اوست و براي اصالح و بازگشت، هیچ وقت دیر نیست. بنابراین، حرکت جوهري نفس 

را امري ثابت و از پیش تعیین شده  همه انسانها حتی افراد با نیازهاي ویژهباعث می شود که وجود و ماهیت 

مدام وجود  به این معناست که جریان ندانیم، بلکه آن را همچون امري متحرک و سیال در نظر بگیریم، حرکت 

باید به تنظیم این جریان  این افراد ، جریانی پایان ناپذیر است و در هر مرحله از زندگیافراد با نیازهاي ویژه تربیت

 .بپردازیم

ت محدودی با ویژه طوربه الهی و دینی معارف کسب و عام طوربه مختلف علوم کسب در اگرچه با نیازهاي ویژه افراد

 زمینه هاي از اخالقی رذایل از ماندن مبرا و اخالقی صفات به شدن متصف براي اما هستند مواجه جدي هاي

 .طلبد را می تربیتی نهادهاي و خانواده ها تالش که است قلمروي همان برخوردارند. این مناسبی

 

 جسمانیه الحدوث و روحانیه البقا

صدرالمتالهین هم در اسفار و هم در شواهد ربوبیه بر این اصل تاکید نفس جسمانیۀ الحدوث و روحانیۀ البقاست: 

مقصود ایشان از این اصل این است که نفوس انسان ها به حدوث بدن حادث  (.120، ص 6ج د )مالصدرا، می کن

می شوند و از پایین ترین مراتب وجود، حرکت استکمالی اش را آغاز می کند تا به سوي فعلیت و تجرد و اعال 

بر این مبنا تعلق نفس به بدن در ابتداي تکون ضروري ( 221ص ، 2، ج1167 ،د )مال صدرامرتبه کمالی اش برس

است و تشخصش به بدن است، چرا که نفس در ابتداي تکون و حدوثش، حکم طبایع مادي را دارد که نیازمند به 

 ماده هستند

 آخرت جهان در روح به بقا تا دنیا در جسم به مسیرحدوث ژه،با نیازهاي وی افراد جمله از و انسان ها بنابراین، همه

 .آنهاست آمده، دست به تجرد درجه مسیرو طی امکانات در تفاوت کرد. خواهند طی را

 و دیگر عادي انسان هاي از اعم بشر، افراد همه زندگی( با )آغاز ابتدا در انسان نوع عنوان به با نیازهاي ویژه افراد

 در حضور از پس .دارد واحد صورت بقیه با آنها نفوس و شوند می محسوب یکسان نوعی نیازهاي ویژه،با  هايانسان

 و تجرد به سوي جسمانی حدوث مسیر کردن طی براي جوهري حرکت تحقق( نفوس تکامل فرآیند شروع با و دنیا

 درجات و مراتب همان تفاوت این شد. خواهد تبدیل آخرت جهان در انواع، تفاوت به نوعی روحانی( تشابه بقاي

 ابتدا در انسانی نفوسمال صدرا می گوید:  راستا همین در .یافت خواهد ظهور مرگ، از پس که انسانهاست وجودي

 قوه از چون ولی دارد( واحد صورت بشر، افراد همه در ابتدا، در انسان انسان )نفس نام به است واحدي به صورت نوع

 سباع جنس از شیطان، جنس از مالئکه، جنس از شد خواهند گوناگونی انواعشدند،  بالفعل انسان و خارج
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 حرکت فرآیند )و بدن به تعلق از پس اما بدن، حدوث به است حادث نفس بهائم )چهارپایان(. جنس از )درندگان( یا

 (.72ص، 1111، به نقل از میرهادي، 1167شخص)مالصدرا،  و نوع و جنس است تفاوت هایی و جوهري( اختالف

 

 تشکیکی بودن وجود

 وجود از اي درجه مادي، وجود مثال براي است؛ آن داشتن مراتب و بودن مند درجه معناي به وجود بودن تشکیکی

 وجود از دیگر از مرتب هاي گیاه و مند بهره وجود از هاي درج از است. سنگ وجود از دیگري مرتبه مثالی وجود و

 قوه هاي شدن بالفعل و هویت لحاظ به اما است، یکسان اگرچه نوع لحاظ به ها وجودي انسان مرتبه است. برخوردار

مالصدرا می گوید: وجد مراتب تشکیکی  راستا همین شود. در می لحاظ وجودي، مرتبه انسان ها، تعداد به انسانی،

 به ضعف و شدت حیث از مرتبه به اختالف .گردد می مختلف نیز ماهیات اختالف با مختلفی دارد وجود امکانی،

 دو وجودها .شود می شمرده وجودي اختالف بالعرض و است ماهیات مربوط به اختالف و است مربوط وجود ذات

ماهیات پدید می  در امتیاز از که بالعرض تمایز یکدیگر( و با وجود مراتب ذات )اختالف در تمایز دارند، تمایز گونه

 آید

 لحاظ دارند. به متفاوتی وجودي مراتب عادي، افراد با مقایسه در هم و خود با مقایسه در هم با نیازهاي ویژه افراد

 نازل تري وجودي مرتبه آنهاست، بالقوگی( ظرفیت یا شدن )حد هویتی دامنه به مربوط که ذاتی محدودیت هاي

چه  و نداشته فروتري مرتبه الزاما وجودي، بالقوه ظرفیت هاي شدن بالفعل لحاظ به اما دارند؛ عادي افراد به نسبت

 بالفعل از ناشی باشند. مرتبه وجودي مند بهره نیز باالتري وجودي مرتبه از عادي افراد از بسیاري با مقایسه در بسا

 با نیازهاي ویژه افراد براي تربیتی فعالیت هاي به مربوط و وابسته کامل به طور وجودي، بالقوه ظرفیت هاي شدن

 (.70، ص 1114است)میرهادي، 

 

 رابطه تسخیري به تبع وجود تشکیکی

مالصدرا با استفاده از وجود تشکیکی براي عالم یک نوع رابطه تسخیري میان جهان و انسان درنظر می گیرد. 

سوره زخرف به بیان نوعی رابطه تسخیري  22البته این رابطه بین انسان ها نیز برقرار است مالصدرا در تفسیر آیه 

ت و قوانین آفرینش است مطرح می کند که این تسخیر باعث پایداري نظام اجتماعی که در راستاي اهداف خلق

 است. 

بعضهم »تعلیلی به اتخاذ « الم»که با حرف اضافه « رفعنا بعضهم فوق بعض درجات»از نظر صدرا در این آیه تعبیر 

بعضی از مردم که در درجه ارتباط یافته، نوعی تسخیر یک جانبه است یا حداقل ناهمسطح را میان « بعضا سخریا

، ص 1166باالتري هستند و بعضی دیگر که در درجه پایین تري هستند مورد تاکید قرار می دهد )علم الهدي، 
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172.) 

مالصدرا در تفسیر این نوع آیات می گوید انسان هاي فرومانده از حرکت استکمالی که به فعلیت نفس توفیق نمی 

، ص 7تهیه امکانات زیست انسان هاي برتر آفریده شده اند)مالصدرا، ////، ج یابند، تنها براي عمارت زمین و 

110 .) 

بنابراین، افراد با نیازهاي ویژه از یک طرف با آنکه از حرکت استکمالی به دور مانده اند اما براي استفاده از امکانات 

ا در نظر گرفتن روابط اجتماعی زمینی نیازمند انواع تربیت خصوصا تربیت دینی خواهند بود از طرف دیگر ب

مشاهده می شود هر یک از ما به طور طبیعی به استخدام دیگري درآمده ایم و مشاهده تالش هاي بی دریغ و 

خدمات صادقانه والدین کودکان با نیازهاي ویژه بیش از هرچیز تاکید بر این نکته دارد که برخی از ما توسط خدا 

 نسبت استثنایی، پرورش و آموزش و مسئوالن م لذا، توجه دادن والدین، مربیانبراي برخی دیگر استخدام شده ای

ها مکلف نبوده و این برداشت نادرست که آن این موضوع است که تربیت دینی افراد با نیازهاي ویژه به دلیل به

این افراد هم متاثر و در حالی که تربیت دینی  .کند، مورد کم توجهی قرارداردها را به عذاب دچار نمیآن خداوند

بنابراین، با توجه به دید توحیدي اگر قبول  .شرایط محیطی و تربیتی آنهاست و دنیوي هم تاثیرگذار بر زندگی

دهد پس، هم وجود افراد با نیازهاي ویژه کنیم چیزي در هستی گم نمی شود و خداوند کار نیم تمامی انجام نمی

 شده وانهاده است، خیر آنچه و است خیر از هاآن بهره وجود، نیازهاي ویژه از با افراد امري ناتمام نیست و هم بهره

 ترتمام وجودش که هرچه محض، پس شر عدم و است محض خیر وجود: »گویدچنانکه صدار می.نیست رها شده یا

 همه جهات از خیرها ترینباشد. خیرمی است، وي از ترپایین که از آنچه برتر و شدیدتر بودنش خیر باشد، ترکامل و

 بدون بقا و نقص بدون کمال و امکان بدون وجوب و باطل بدون حق و قوه بدون فعل و عدم بدون حیثیات، وجود و

 (.1164، 1)مالصدرا، ج« است تجدد بدون دوام و تغییر

 

 تطور وسع آدمیان

اشاره دارد. توجه به  این مبنا که خود از تشکیک وجود استنباط می شود به شدت و ضعف هاي وجودي افراد

وجود چنین تفاوت هایی در بین افراد، در فرآیند تربیت از اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا توقع بیش از اندازه 

و خارج از وسع وجودي آنان باعث واماندگی آنان و شکست فعالیت هاي تربیتی می گردد. هر انسانی با توجه به 

مکانی داراي وجودي متمایز از دیگران خواهد بود و در نظر گرفتن این  -نیعوامل ژنتیکی و نیز وضعیت ویژه زما

تمایز در تربیت، امري اساسی به شمار می رود. با توجه به این تفاوت ها و تمایزهاست که می توان برا ي هر 

، ///، انسان، امکان مختلف وجودي در نظر گرفت و او را درمسیر ویژه اش به سوي غایت هدایت نمود)سجادیه

 (.70ص
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 شان( است، مرتبهبالقوه )ظرفیت هویتی دامنه به مربوط که ذاتی هايمحدودیت لحاظ به با نیازهاي ویژه افراد

  مرتبه الزاماً وجودي، بالقوه هايظرفیت شدن بالفعل لحاظ به اما دارند؛ عادي افراد به نسبت ترينازل وجودي

باشند. چنانچه  مندبهره نیز باالتري وجودي مرتبه از عادي، افراد از بسیاري با مقایسه در بسا چه و نداشته تريفزون

حقیقت وجود و وحدت حقیقت تشکیکی است یعنی وجود حقیقت واحدي است که تشکیک »در حکمت متعالیه 

دارد و صاحب درجات متعدد و مراتب مختلف است. اختالف مراتب وجود ناشی از شدت و ضعف یا تقدم و تاخر 

 (.41-41، ص 1166)علم الهدي، « است

 هستند، هم به نزدیک یا شبیه بالقوه، هايظرفیت و هوشی وضعیت لحاظ به که آنهایی حتیبا نیازهاي ویژه  افراد

 برخوردار یکسانی سعادت مراتب از توانندنمی کنند،می تجربه که متفاوتی دینی و اخالقی تربیتی، شرایط دلیلبه

 باشند.

 صفاي در نیز گناه و زشت اعمال ارتکاب به ها آن مبادرت از جلوگیري براي با نیازهاي ویژه افراد از پس، مراقبت

 ارتکاب به بی توجهی .بود خواهد موثر ها آن اخروي سعادتمندي تحقق در و مفید بسیار آنها باطن طهارت و روح

 است کسانی حق در آشکار ظلمی و بزرگ خطایی آنها، نبودن مکلف بهانه با نیازهاي ویژه به افراد معصیت توسط

 (.74، ص1111خودشان)میرهادي،  تا دارند شانسرنوشت در تراساسی دیگران سهمی که

 

 اندیشه ورزي)علم( و محافظت از عمل هویت انسان را شکل می دهد

 اختیار و اراده طریق از و بوده انسان نوع در منحصر نقش دارند. این انسان هویت در تکوینی نقشی اعمال، و اندیشه

 نها آ با و بخشیده تحقق خود در را عقایدي و ملکات باید خود، هویت شکل دهی براي می پذیرد. نفس صورت

 خدمت به الزمه اش، که دهد می انجام علمی صورت هاي کسب و اعمال انجام طریق از را کار این شود. نفس متحد

 ملکات )پسندیده و صفات اخالق، از آنچه» می فرماید: مالصدرا راستا همین است. در جوارح و اعضا و بدن گرفتن

 .می شود پذیرا ملکات، آن با مناسب را گوناگونی صور انسان قیامت، روز در شود،می غالب انسان نفس بر ناپسند( یا

 صورت آن فعلیت به صورت یک قوه از را نفس که هستند موادي می کند، کسب نفس که اعمالی و علوم ملکات

 سرانجام و برزخی و باطنی صورت رسیدند، فعلیت به وقتی مواد این .می شود نفس تکامل باعث همواره و درآورده

 و بود خواهد زیبا کسب شده، صورت باشند، صالح عمل و نافع علم مواد، این اگر .سازند می را انسان اخروي صورت

از  نقل به مالصدرا،زشت خواهد بود ) نیز شده کسب صورت باشند، صالح اعمال و باطل اندیشه هاي آن، مواد اگر

 (.71، ص 1114میر هادي، 

ساخته شدنی بودن ماهیت آدمی در طول حرکت جوهري وي، ما را بر مراقبت از جریان این ساخت هوشیار می 

بازبینی مدام سازد و نقش عمل در ساختن هویت آدمی، ما را بر آن می دارد تا جریان عمل آدمی را مورد توجه و 
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قرار دهیم. مدامت و محافظت بر اعمال اصالحی می تواند هویت آدمی رابه شکل آراسته و استوار شکل بخشد. و 

 (.77تدریجا از وي شاکله متین و سازوار بسازد)سجادیه، ///، ص

 انجام به تشویق بی،نس اختیاري با همراه خانواده و معلم و مدرسه، کنترل و مدیریت بنابر که با نیازهاي ویژه فرد

 اخالقی پسندیده هاي فعالیت با فراغتش اوقات و می شود معنوي و مذهبی مراسم در حضور یا دینی اعمال مکرر

با نیازهاي ویژه  فرد با الهی، نعمت هاي به تنعم و سعادتمندي مراتب در آخرت، جهان در چگونه می کند، پر

 مناسبی و غنی اخالقی و تربیتی هاي مراقبت از اجتماع، و خانواده افراد باورهاي و محیطی شرایط بنابر که دیگري

با  افراد اعمال نبودن اختیاري و فهم محدودیت است ممکن برخی می شود؟ فرض یکسان است، نبوده مند بهره

با  افراد که است کنند. آشکار مطرح افراد از گروه این تفاوت نبود بر مبنی خود استدالل عنوان به را نیازهاي ویژه

 بهترین تا حد کمترین از اختیار و فهم قدرت از طیفی در و نبوده صفر اختیار، و فهم قدرت لحاظ به نیازهاي ویژه

تالش  موضوع شروع، نقطه عنوان به متفاوت هاي ظرفیت همین دارند. قرار خود محدوده در تصور قابل وضعیت

 کمتر اعمال انجام نظر از عادي کودکان با با نیازهاي ویژه افراد شباهت به است. توجه اخالقی و دینی تربیتی، هاي

 در تواند می آنها، هویت گیري شکل بر مداخله ها این ناگزیر تاثیر و ترها بزرگ مراقبت و دخالت لزوم و اختیاري

 .باشد رسان یاري موضوع، بهتر فهم

 

 گیرينتیجه .4

 مقاله این اصلی هدف حکمت متعالیه اساس بر نیازهاي ویژه افراد دینی تربیت براي پیشنهادي فلسفی مبانی ارایه

تشکیکی بودن وجود،  است. طور عمده بر سرنوشت نهایی و سعادت اخروي این افراد، متمرکزبه تاکید مقاله بود.

با  افراد دینی تربیت جسمانیه الحدوث و روحانیه البقا بودن نفس و حرکت جوهري، مبانی فلسفی منتخب براي

 است.  نیازهاي ویژه

درجات  در اختالف نتیجه در و وجودي مراتب تفاوت آنهاست. آنچه دینی تربیت به وابسته اخروي، سعادت مراتب

 علمی هايصورت و ملکات کیفیت و کمیت زند،می رقم هاانسان سایر همانند را با نیازهاي ویژه افراد سعادتمندي

 و دینی فرایض است. بنابراین، انجام کسب شده جوهري حرکت فرآیند در که است شاننفس با شده متحد

نیازهاي  افراد براي پذیرد، صورت محدود اختیار و اندک فهم با هرچند بزرگساالن کمک با گناه ارتکاب از خودداري

 دلیل به توان ذهنیکم افراد دینی تربیت .شودمی هاآن اخروي زندگی کیفیت ارتقاي موجب و نیست نتیجهویژه بی

 قرار توجهی کم مورد نباید کند،نمی دچار عذاب به را هاآن خداوند و نبوده مکلف هاآن که نادرست برداشت این

 گیرد. 
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Religious education for people with special needs from the perspective of transcendental 

philosophy 

The main purpose of this article is to provide Suggested philosophical basis for the religious 

education of people with special needs from the perspective of transcendental philosophy, the 

analysis of Sadra’s texts and the inference the method used in the formulation of philosophical 

principles. The doubts of existence, the good of existence, the perpetuation of the soul, the 

corporeal origination and spiritual substance are the philosophical foundations for religious 

education with special needs. The difference between levels of eternal happiness and levels of 

people with special needs related to quantity and quality for scientific faculties and united with 

their souls in the process of acquisition of substantial motion. Religious practice and refrain from 

sinning with adult assistance and limited authority, however, has done little understanding for 

people with special needs, it is not in vain and improve the quality of life of otherworldly 

.Religious education of people with special needs due to the misconception that God does not 

punish them, should not be ignored. 

Key words: people with special needs, philosophical foundations, transcendental philosophy, 

religious education 
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 چالش های آموزشی مهاجرت نخبگان کشورهای در حال توسعه در عصر جهانی شدن

 

 8المیرا قاسمی، 3عباس شکاري

 

 چکیده:

جهانی شدن  .است مطرح شدهدر کشورهاي در حال توسعه  "فرار مغزها"در مقاله ارائه شده تاثیر جهانی شدن بر 

  .در درجه اول در امکان تحرک آموزشی آشکار می شود

از جهانی شدن علم است، و در این  جدایی ناپذیر ویژگی یکبه عنوان  رشد تحرک بین المللی کارکنان علمی 

در   "فرار مغزها"دالیل  .نگران کننده است در کشورهاي در حال توسعهبه ویژه   "فرار مغزها"زمینه، مشکل 

 ه است.ر مقاله حاضر نشان داده شدد در ارتباط می باشد.کهبا استاندارد پایین زندگی و آموزش  هاکشور

  تحلیلی استفاده شده است.-با توجه به ماهیت وکیفیت این پژوهش،از روش توصیفی

 جهانی شدن،سیاره اي شدن،مهاجرت نخبگان،فرار مغزها :کلمات کلیدی

 

 مقدمه و مبانی نظري 

فرهنگ، جهانی شدن سرمایه و جهانی شدن داراي ابعاد و وجوه متعددي است، جهانی شدن اقتصاد، جهانی شدن 

... یکی از این ابعاد نیز بعد ارتباطات است.برقراري ارتباط میان انسانها از دیرباز مورد توجه بوده است، ارتباطات 

زیر ساخت یک جامعه را تشکیل می دهد و فرآیند جهانی شدن خود متکی به افزایش ارتباط میان جوامع 

یگر این جهانی شدن ارتباط است که به جهانی شدن فرهنگ، سرمایه و گوناگون بوده و هست . به عبارت د

اطالعات مورد نیاز را با سرعتی شگفت آور جابه جا کرده و آنها را در اقصی نقاط و  اقتصاد و ... انجامیده است

 .جهان می پراکند

ا،جهانی شدن است.آنتونی یکی از مرتبط ترین نظریات درباره تاثیر تکنولوژي و ارتباطات بر پدیده فرار مغزه

گیدنز جهانی شدن را حاوي نیروهاي متضاد می داند.برخی از نظریات جهانی شدن،اصطالح فرار مغزها را درست 

دانند و آن را به منزله تبادل اندیشه و چرخش ایده ها مطرح میکنند.از این رو،هرست و تامپسون معتقدند  نمی

(.واترز معتقد است 5:  1162فزاینده افکار و اطالعات است)شولت، رهاورد اصلی جهانی شدن تحرک و جابجایی
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: 1151مهاجرت در فرایند جهانی شدن از بخش هاي کم رونق به بخش هاي پر رونق تر اتفاق می افتد.)واترز،

111.) 

هاي مختلف و  اي است که از دیرباز تاکنون به گونه اي نیست، بلکه پدیده بحث تازه  موضوع مهاجرت نخبگان

ناپذیري در  شود واز این رهگذر در این کشورها صدمات جبران چشمگیري در کشورهاي جهان سوم دیده می

از  شود که شاید جبران آن یکی بخش اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی و تام ابعاد گوناگون جامعه وارد می

ادبیات مربوط به پدیده فرار مغزها از کانادا و کشورهاي اتحادیه  .باشددشوارترین کارها براي این قبیل کشورها

با مراجعه به تاریخ و پیشینه این بحث، به شد. میالدي در جهان مطرح 1170اروپا، نخستین بار در اوایل دهه 

،  یا مهاجرت مغزها و نخبگان از یک جامعه به جامعه دیگر توان دریافت که مسأله جابه جایی و فرار و روشنی می

ترین شکل فرار مغزها را بتوان به این صورت تصور کرد که  ساده کم و بیش در همه ادوار تاریخ بوده است. شاید 

 ، ، هنرمندان رسید در هر دوره و در هر سرزمین، وقتی قومی یا حکومتی به اوج اقتدار و پیشرفت و آبادانی می

کرد و این مؤیّد یک نکته روان شناختی است: انسان فطرتا  نخبگان و متخصصان سایر جوامع را به خود جذب می

محل  عنوان راحت طلب است و هر کجا گذران زندگی او با آرامش و آسایش بیشتري شدنی باشد، آن جا به

ش و معرفت، صنایع، هنر و حِرَف هر جا را ها و ارباب فضل، دان ، همواره انسان در تاریخ.زندگی خود برخواهد گزید

کردند.با  ، به عنوان محل شغل و در نتیجه سکونت خود انتخاب می دیدند تر براي زندگی خود می تر و امن مناسب

، کامالً تفاوت  به اصطالح امروزي آن« فرار مغزها»ها با پدیده  این تفاوت که این نوع نقل و انتقاالت و جابه جایی

  «فرار مغزها»، پدیده  در حالی که .کردند قلمداد می« مهاجرت»اي که آن را به عنوان  گونهه شت،بماهوي دا

، به عنوان یک معضل و مشکل بلکه بحران اجتماعی و فرهنگی مطرح است، چرا که  امروزه در همه جوامع

امعه مقصد بوده و از این ، تابع عرضه و تقاضا و محدود به احتیاجات و نیازهاي ج مهاجرت نخبگان در گذشته

  .گرفت و هرگز به عنوان یک معضل اجتماعی مطرح نبود ، همواره شکل منطقی و طبیعی به خود می روي

آور فناوري برخی کشورها از یک سو و عقب ماندگی بسیاري از کشورها از سوي  اما به تدریج و با پیشرفت حیرت

گوناگون علوم و فراهم بودن وسایل و ابزارهاي تحقیق و پژوهش هاي  دیگر و در نتیجه، پیشرفت فناوري در رشته

و نیز آماده بودن شرایط زندگی و دستمزد مناسب در این کشورها، موجب شد که افراد متخصص و ماهر، 

فرهیخته و کارآزموده از سراسر جهان به این کشور سرازیر شوند و نوعی دشواري اجتماعی و عدم تعادل ساختاري 

در دوره کنونی برخالف گذشته که مهاجرت « فرار مغزها»پدیده .یروهاي انسانی درکشورها را پدید آورنداز لحاظ ن

نمود و تابع عرضه و تقاضا بود، امروزه در بیشتر موارد، نه  نیروهاي نخبه و متخصص امري طبیعی و منطقی می

ي مبدأ از وجود همه این نیروها بی کشورهاي مقصد و مهاجرپذیر نیاز به این همه مهاجر دارند و نه کشورها

نیازند، بلکه بر پایه یکی از آمارهاي منتشره با این که کشورهایی مثل هند و پاکستان از نظر پزشک در تنگنا 
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اند، درصد باالیی از جامعه پزشکی این کشور را تشکیل  ها که در انگلستان ساکن شده هستند، اما پزشکان آن

 .دهند می

موما به منزله مسئله اي اجتماعی تعریف می شود،بیانگر این واقعیت است که افراد داراي استعداد فرار مغزها که ع

علمی،اقتصادي،مدیریتی،فکري یا سیاسی با توجه به شرایط محیط اجتماعی از جمله کمبود امکانات و 

،فقدان نظام جذب و تسهیالت،ضعف در نظام آموزشی و دانشگاهی،بی اعتنایی به تولیدات و یا ایده هاي علمی

تقویت دستاوردها و نظرات خالقانه،مشکالت در تامین مالی،یا کم توجهی به سرمایه گذاري داخلی در حمایت از 

طرح هاي پژوهشی وعلمی یا به لحاظ تنگناهاي فرهنگی،سیاسی یا ایدئولوژیکی،اقدام به مهاجرت دائمی یا موقت 

ت که ارتباط یا مشارکت علمی چنین افرادي با جامعه خود از کشور خود می کنند.پس از مهاجرت ممکن اس

به ویژه از انگلستان را  1170حفظ یا قطع شود.البته در کشورهاي غربی هم مهاجرت اروپاییان به آمریکا در دهه 

 (.110-166:  1170می توان یک نمونه از چنین مهاجرتی دانست)نراقی،

 به اقشار جدید آموزش بلکهکشورهاي جدید  شامل ر نه تنهاسیستم هاي نوین آموزشی روابط بیشتر و بیشت

  .جهانی شدن در درجه اول در امکان تحرک آموزشی آشکار می شود وابسته است.

رشد تحرک بین المللی کارکنان علمی ویژگی جدایی ناپذیر از جهانی شدن علم است، و در این زمینه، مشکل  

را از فارغ التحصیالن دانشگاه کشور  /.20/. تا 17.نگران کننده استدر کشورهاي در حال توسعه  "فرار مغزها"

به عنوان یک تهدید براي امنیت ملی  "فرار مغزها"مشکل  می باشند. در جستجوي فرصت خودشناسیو ترک 

کشورها در  .براي از بین بردن این پدیده کافی نیست "فرار مغزها"فقط بیانیه اي از دالیل  .محسوب می شود

 کهبا این حال، این دوره از این پدیده تقریبا غیر ممکن است  هستند.جدي سیاسی، اجتماعی و قانونی  تالش

این پدیده باید رسما به عنوان یک مشکل شناخته شده و اقدامات جامع باید انجام شود، اول از  .باشد معکوس

هاي اخیر،موج جدیدي از مهاجرت با عنایت به اینکه طی سال.همه، اصالح سیستم آموزش و پرورش و علم است

سرمایه انسانی گسترش یافته است،نویسنده می کوشد تا در این مقاله نسبت میان فرآیند جهانی شدن و فرار 

 مغزها را به تامل و ژرف کاوي کشد.

با  می تواند ي دهندهدانشگاه هاي جهان کشورها .فرایند جهانی شدن نیز باید در جهت مخالف استفاده شود 

تفاده از مشاوره علمی، کمک در تهیه برنامه هاي درسی بر اساس روند جهانی و توسط تحقق مناطق خاصی از اس

دانشمندان کشورهاي در حال تحقیقات این امر می تواند شامل  د.علم، آموزش پزشکان و استادان کمک کن

استفاده براي رفع مشکالت جهانی توسعه به تحقیقات مربوط به مشکالت میهن خود، که نتایج آن می تواند مورد 

و همچنین استفاده از دستاوردهاي علمی دریافت کمک مالی بیشتر این شرایط براي تبادل تجربه،  باشد.

جهانی شدن نتیجه ارز مرزي از اطالعات  .را سبب می شود.به خارج از کشور  "فرار مغزها"دانشمندان بدون 
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مندان و جوانان براي خارج از کشور در نتیجه، سیاسی، بحران مالی است، در حالی که خروج از کشور توسط دانش

بنابراین، راه حل این  .و اجتماعی اصل باقی مانده مورد استفاده براي حل مشکالت  علم و آموزش و پرورش است

  .مشکل به طور عمده در راه حل  علل اولیه اساسی است

جهانی شدن در درجه اول در  ..نیروي کار و سرمایه بود در طول توسعه صنعتی از عوامل اصلی پیشرفت زمین،

رشد تحرک بین المللی از کارکنان علمی ویژگی جدایی ناپذیر از جهانی  .امکان تحرک آموزشی آشکار می شود

 .در کشورهاي در حال توسعه به ویژه نگران کننده است "فرار مغزها"شدن علم است، و در این زمینه، مشکل از 

کشورهاي جدید بلکه به اقشار جدید آموزش و شامل مدرن آموزش روابط بیشتر و بیشتر نه تنها سیستم هاي 

به منظور تعمیق  .دولت است که مدارس و دانشگاه تنها  آموزش پایه فراهم می کند دارد.هدفپرورش تعمیق 

ر دانشگاه ها دانش دمی باشند.استخدام آموزگار براي دانش آموزان درصدد، دانش در رشته هاي خاص والدین

 است. و عالوه بر این، آموزش از راه دور در حال توسعهمی شوند آموزان بیشتر و بیشتر درگیر در مطالعه خود

انتخاب برنامه هاي کارشناسی ارشد  ی وهمچنین، به منظور تعمیق دانش دانشگاه دانش آموزان به مطالعه تخصص

 پرداخته می شود. و دکترا

به آموزش عالی در خارج از کشور و بازگشت به سرزمین مادري خود است که عمدتا توسط  شیاکثر جوانان گرا 

اقتصادي رفاه، فرصت  -ذهنیت تصریح شده، اتصاالت نسبی قوي و همچنین بازگشت با مقایسه هاي اجتماعی 

می  ه ايبراي گرفتن یک شغل در ساختارهاي دولتی، ملی و در شرکت هاي خارجی با حقوق باال و رشد حرف

  باشد.

اقتصادي، سازمانی و سایر اقدامات  پدیدهبه اندازه کافی براي از بین بردن کلی  هامغز فراردر این بیانیه از دالیل 

  .باید اقدامات پیچیده، و در وهله اول در روند اصالح آموزش و پرورش و علم است .الزم هستند

تصریح می کند و  را برنامه دولت توسعه آموزش و پرورش .جنبه اول بهبود کیفیت آموزش متوسطه و عالی است

کل مجموعه از اقدامات، در میان آنها تامین مالی، افزایش اعتبار کارکنان آموزشی، بهبود مدیریت در حوزه 

با توجه به نقش و هدف از معلمان در آموزش و پرورش مدرسه، به توجه  .آموزش و پرورش و اطالعاتی آن است

زش با کیفیت از کارکنان آموزشی براي مدارس و اول از همه، کسانی که از علوم طبیعی و زبان الزم نزدیک در آمو

دقیقا از طریق آنها ممکن است به منظور باال بردن سطح آموزشی عمومی براي آموزش ویژه کارمندان براي  .است

یره برنامه ریزي استراتژیک شرکت هاي موجود و آینده فنی و تکنولوژي مجهز، انجمنهاي علمی صنعتی و غ

عالوه بر این، برنامه ریزي براي اتصال تمام سازمان  کی.تصریح می کند معرفی سیستم آموزشی یادگیري الکترونی

آموزش و پرورش به اینترنت نوار گسترده، به معرفی اتوماسیون فرایند آموزشی، به تجهیز سازمان آموزش و 

 .دارس دیجیتال سطح جهان استپرورش با بهترین تجهیزات و ایجاد م
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کشور سیستم ملی خود را از مدرسه و آموزش عالی، که در آن سنت   به معیارهاي عمومی شامل ایجاد همچنین 

هاي ملی، ذهنیت و تفکر در ترکیب با عمل در جهان، دستاوردها از ایده هاي علمی، فنی و انسانی می شود در 

 نظر گرفته 

فرار مغزها تحت جهانی شدن فرایند آموزشی سمت قانونی خود، که در آن نظریه  عنصر عینی و الزم از مشکل

بسیاري از کشورها استفاده از اهرم  .است هتوسعه انسانی، و در درجه اول حق انتخاب، وضعیت در نظر گرفته شد

بع مالی اقتصادي نفوذ در شهروندان خود، نیاز آنها را به بازگشت به سرزمین مادري خود، به دلیل منا

با توجه به این واقعیت که بیشتر فارغ التحصیالن در کشورهایی که آنها آموزش دریافت  تشویق می کنند.بزرگ

می تواند دانشمندان خود را به  جهان به عنوان جبران خسارت، دانشگاه هاي پیشرو ،دنمان می کرده اند در آنجا

دانش آموزان در شرایط  و  به مربیان آموزش ه سخنرانی، وبراي ارائ کند  کشورهاي دانشگاه در حال توسعه ارسال

 .شکاف در کیفیت آموزش و پرورش بدون این نوع از کمک هاي بیشتر رشد خواهد کرد انجام شود،که.مطلوب

از جمله عوامل فرار مغزها در کشور این است که ما به مسائل مادي )در مقایسه با سایر عوامل( بیشتر توجه 

پنداریم که هر کس ماشین و ابزار آالت فناوري داشت،  کنیم. می ها و افراد را فراموش می انکنیم و انس می

، باید نقش عوامل انسانی در آن مهمتر،  ، هرچه کشور پیشرفته تر باشد ، در حالی که به عکس خوشبخت است

ن دلیل که عوامل انسانی در درصد است. به همی 60ها در کشور ژاپن  تر و بیشتر باشد؛ مثالً نقش انسان برجسته

، بیشترین دغدغه کشور ما خارج نکردن ارز از کشور است، در حالی که ما هیچ توجهی به  کشور ما کم رنگ است

، همین تغییر نگرش نسبت به افراد انسانی و توسعه انسانی در فرایند توسعه، عامل مهمی  فرار مغزها نداریم. گویا

، پیامدهاي بسیار «فرار مغزها»با نگاهی اجمالی به آمار و ارقام مربوط به پدیده  .در کاهش پدیده فرار مغزهاست

نماید: در یک سو، کشورهاي صنعتی و به اصطالح مقصد قرار دارند که عاملی مهم در  ناگوار آن غیرقابل تصوّر می

، بر  خارجه آمریکا ، دین راسک وزیر روند و منبع مهمی براي جذب نخبگان جذب نخبگان کشورها به شمار می

از سوي  .بزرگ نیروي علمی و مغزي که بسیار گرانبهاست این باور است که مهاجرت براي آمریکا یعنی یک منبع

  .کنند دیگر، کشورهاي مبدأ هستند که همه سرمایه و هستی خود را تقدیم بیگانگان می

 

 دالیل فرار مغزها

دیگر می شود ، معموالً به دو گروه عوامل مربوط می شود : عوامل آنچه که باعث ترک وطن و اقامت در کشورهاي 

دافعه و عوامل جاذبه ، که این عوامل ، با ابعاد اقتصادي ، اجتماعی ، سیاسی و تخصّصی ارتباط دارند . مهم ترین 

ودیّت آزادي مواردي که می توان در دسته مربوط به دافعه جاي داد ، عبارت اند از : افزایش فاصله طبقاتی ، محد

، فرهنگ کاري ناکارآمد ، کمبود امکانات تحقیقاتی و پایین بودن استانداردهاي پژوهشی ، عدم تعادل در درآمد و 
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 . هزینه ، بی عدالتی ، بی قانونی و پارتی بازي

 در مقابل علل رانشی ، مواردي وجود دارد که باعث جذب نخبگان در کشور دیگري می گردد . این عواملِ کششی

عبارت اند از : فرصت ادامه تحصیل ، رفاه اجتماعی ، تعادل هزینه و درآمد ، سیستم آموزشی کارآمد ، رفاه 

 . اقتصادي ، آزادي سیاسی و اجتماعی ، وجود فرصت هاي شغلی و امنیت شغلی

 : در یک تقسیم بندي دیگر می توان علل فرار مغزها را در موارد زیر گنجانید

ا و مهارت هاي متخصّصان با نیازهاي جاري جامعه : در کشورهاي جهان سوم معموالً رشته عدم تطبیق دانش ه.1

هاي دانشگاهی ، بدون ارتباط منطقی با نیازهاي اقتصادي و اجتماعی آنها ایجاد می شوند و گزینش و جذب 

ر ، با ازدیاد دانشجو در این کشورها از یک برنامه ریزي دقیق و حساب شده اي پیروي نمی کند که این ام

متخصص در رشته هایی خاص ، باعث اشباع جامعه از تخصّص آنان می شود ، در نتیجه ، نوعی نابرابري بین 

میزان معلومات برخی از متخصّصان و نیازهاي کشورشان به این معلومات به وجود می آید که سرانجام به بی 

 . کاري این متخصّصان می انجامد

مکانات آموزشی و تحقیقی : در کشورهاي جهان سوم ، به علّت شتابی که معموالً در عدم تخصیص بودجه و ا .2

کم کردن فاصله خود با کشورهاي توسعه یافته در زمینه هاي گوناگون از خود نشان می دهند ، باعث می شود تا 

خود را حفظ نمایند . بیشتر به طرح ها و برنامه هاي مقطعی و زودثمر روي آورند تا بتوانند حیات سیاسی و ملی 

از این رو ، ممکن است به بخش هایی همچون آموزش و تحقیق که هزینه بَر و طوالنی مدت است ، اهمیّت 

 . چندانی ندهند

در چنین شرایطی ، افراد بااستعداد و خالّق این سرزمین ها ، وقتی آن شرایط را براي کار و تحقیق خود کافی 

چنین امکاناتی را دارند ، حرکت می کنند . سرگذشت پروفسور عبدالسالم نمی یابند ، به سوي مناطقی که 

)فیزیکدان مسلمان و مشهور پاکستانی( که به خاطر عدم وجود امکانات الزم ، سرانجام راهی غرب شد ، یکی از 

ت خود بود ـ پس از تکمیل تحصیال 1151این نمونه هاست . وي ـ که برنده جایزه نوبل در رشته فیزیک در سال 

به پاکستان بازگشت ، امّا از آن رو که امکانات تحقیق را در آن جا بسیار ناچایز یافت ، مجددا به غرب رفت و براي 

 . را در رُم )ایتالیا( تأسیس نمود« آکادمی علوم جهان سوم»کمک به پیشرفت دانش و تکنولوژي در جهان سوم ، 

: در کشورهاي کمتر توسعه یافته ، اکثرا چارچوب برنامه هاي  عدم وجود برنامه کلّی و مبتنی بر ضوابط خاص.1

توسعه براي پیشبرد اهداف اقتصادي و اجتماعی مشخص نیست و در حال تغییر و تبدیل است . در چنین بستر 

اجتماعی نامناسبی ، بسیاري از مواقع ، فارغ التحصیالن و متخصّصان این گونه کشورها جایگاه واقعی خود را نمی 

بند . از سوي دیگر ، به کارگماردن و اعطاي مسئولیت هاي علمی و اجتماعی به افراد ، ممکن است تحت ضابطه یا

اي خاص صورت نپذیرد که در نتیجه فاصله ایجاد شده بین اندوخته هاي علمی این گونه متخصّصان و کاربرد آن 
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 . در جامعه ، منجر به خروج آنها از کشور می شود

 

 زها بر کشورهاي مبدأ و مقصدتأثیر فرار مغ

سرمایه هاي انسانی و منابع طبیعی هر دو در رشد اقتصادي جامعه ، اثرات تعیین کننده اي دارند . تحقیقات 

تجربی نشان داده اند که سرمایه گذاري در منابع انسانی بیش از سرمایه گذاري در منابع طبیعی ، به رشد 

ادین و اصلی منابع نیروي انسانی در توسعه کشورها امري بدیهی و اقتصادي کمک می کند . امروزه نقش بنی

روشن است و به جرئت می توان گفت که ویژگی چشم گیر و بارز کشورهاي پیشرفته ، وجود نیروي انسانی کارآ و 

 . متخصّص است

شورهاي گیرنده بنا بر این ، حرکت نیروهاي ماهر و غنی انسانی ، تأثیرات روشنی را بر کشورهاي فرستنده و ک

 . خواهد گذاشت

مهم ترین اثري که پدیده فرار نخبگان بر کشورهاي مبدأ می گذارد ، اتالف هزینه هایی است که صرف تعلیم و 

 . تربیت نیروهاي ماهر و تحصیل کرده شده است

امعه از آن جایی که آموزش و پرورش ، یک کاالي عمومی به حساب می آید و منافع مثبت مشخصی را براي ج

دارد ، در نتیجه فرار مغزها ، صدمات مالی قابل توجهی حادث می شود . بنا بر این ، کشورهاي مقصد ، از دانش و 

 . تخصص نخبگان مهاجر سراسر جهان به صورت رایگان ، بهره برداري می کنند

ز سرمایه ملّی کشور می همچنین بسیاري از نخبگان با فرار خود ، باعث خروج خانواده خود و مقدار قابل توجهی ا

شوند که این سرمایه ، براي ارتقاي رشد اقتصادي یک کشور الزم است . این در حالی است که بعضی از مهاجرت 

 . ها باعث سودرسانی به کشورهاي مهاجرفرست می شوند

 

  روش شناسی:

  تحلیلی استفاده شده است.-با توجه به ماهیت وکیفیت این پژوهش،از روش توصیفی

 

   بحث اصلی 

باتوجه به ارتباط مستقیم بین چالشهاي توسعه علمی و خروج نخبگان از کشور، بنابراین می بایست راههاي 

جلوگیري از فرار مغزها را نیز در توسعه برنامه هاي علمی و پژوهشی جستجو کرد. به عبارت دیگر، آن دسته از 

خواهد شد می تواند به جذب و حفظ نخبگان نیز تدابیر و برنامه هایی که به رفع چالشهاي علمی منجر 

بینجامد.اگر چه تبیین مساله مهاجرت نخبگان براي هر کشوري نیاز به مطالعه موردي دارد و مقوله اي است که 
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نمی توان براي آن نسخه اي جهانی پیچید، اما با توجه به اشتراک برخی علل و عوامل مهاجرت مغزها از 

 ی توان رهیافت هایی براي حل این بحران ارائه کرد. کشورهاي در حال توسعه م

جلوگیري از مهاجرت مغزها، موضوع برنامه ریزي بلند مدت و دقیق براي استفاده از نیروي انسانی است که .1

 متاسفانه تاکنون در کشورهاي در حال توسعه کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

آمد دیگر باید کانون توجه قرار گیرد. هدف از این راهبرد درگیر جذب پیشگیرانه به عنوان یک راهبرد کار.2 

کردن نخبگان در مقوله توسعه و خارج کردن آنها از وضعیتی است که آنها خود را قربانیان توسعه نیافتگی تلقی 

  .نکنند، بلکه توسعه نیافتگی را مشکل خود فرض کرده و در شرایط سخت بمانند و کار کنند

مفهوم چرخش مغزها که به  ;چرخش مغزها از طریق توسعه ارتباطات علمی بین المللی استتقویت روند .1

سیکل حرکت به خارج از کشور براي آموزش و سپس کسب شغل در آنجا و در نهایت بازگشت به خانه براي 

رقراري ب.، انتقال دانش به کشور اصلی را افزایش می دهد دستیابی به مزایاي یک فرصت خوب اشاره می کند

پیوند و ارتباط با این مهاجران متخصص که ممکن است به دلیل پیوندهاي فرهنگی و خانوادگی هنوز دغدغه 

کشور خود را داشته باشند، سبب خواهد شد تا فرصت هاي الزم براي مشارکت آنها در فرآیند توسعه کشورشان 

 .به نحوي مفید و ثمربخش فراهم آید

 

 ار نخبگانمکانیسم هاي پیشگیري از فر

با توجّه به اهمیّتی که نخبگان و متخصصّان در توسعه و پیشرفت کشور دارند ، کشورهاي در حال توسعه در صدد 

 . اتخاذ تدابیري هستند تا از فرار نخبگان جلوگیري کنند یا الاقل آن را کاهش دهند

 الف ـ شناخت صحیح مسئله

 از کشور از علل مهاجرت نخبگان و موانع بازگشت آنها ؛ انجام دادن پژوهش هاي میدانی در داخل و خارج .1

 بررسی تجارت کشورهاي موفّق در برخورد با پدیده فرار مغزها ؛ .2

انعکاس نتایج تحقیقات و تجارب به مسئوالن و تصمیم گیران و عموم مردم در جهت اصالح نگرش به پدیده  .1

 . فرار مغزها

 ب ـ جمع آوري اطالعات

 مجموعه هاي آماري از محقّقان و متخصّصان خارج از کشور و بررسی علل و دسته بندي آنها ؛جمع آوري .1

فعال نمودن نمایندگی سیاسی ، اقتصادي و فرهنگی خارج از کشور ، براي ایجاد ارتباط با نخبگان خارج از .2

 کشور و بررسی شرایط مساعد بازگشت آنها ؛

 . ه مراکز علمی و پژوهشی داخل کشور جهت توسعه ارتباطاتمعرفی نخبگان مقیم خارج از کشور ب ..1
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 ج ـ تشکیالت تخصصی و صنفی

تشکیل انجمن هاي علمی ـ تخصّصی در داخل کشور و عضویت نخبگان مقیم خارج از کشور در آنها و دعوت از .1

 آنها براي سخنرانی ؛

ی و کاربردي ، به منظور حمایت توسعه ارتباط تشکیالت تخصّصی و صنفی نخبگان با انجمن هاي صنعت .2

 . سرمایه گذاران از دانشمندان

د ـ ایجاد مراکز تحقیقات مجهّز با مدیریت حرفه اي و مناسب براي جلب نخبگان از جمله شهرک هاي تحقیقاتی 

 . ... و

در  ه ـ ارتقاي سطح دستمزدها و یکسان سازي درآمد صاحبان مدارج علمی باال از طریق نظام هماهنگ حقوق ،

 بین متخصّصان و دانشمندان

 و ـ ایجاد انگیزه بیشتر براي تشویق به ادامه کار و تحصیل در کشور

هاي فنی و زیربنایی و به روز نخبگان، راهکار دیگر این است که این است که صندوقی بدین  در کنار آموزش

حصیل و تا زمانی که موفق به پیدا منظور در نظر گرفته شود تا فارغ التحصیالن دانشگاهی، به محض فراغت از ت

هاي اشتغال، حق بیمه بی کاري و مانند آن دریافت  کردن شغل و کاري مناسب نشده اند، از این صندوق وام

 .دارند

 .روند و ارتباط عاطفی با آنان از دیگر راهکارهاي جذب نخبگان است نظارت بر فارغ التحصیالنی که به خارج می

ی مورد نیاز بدین صورت که دولت بر اساس نیازهایی که دارد، اقدام به آموزش و تربیت هاي علم نظارت بر رشته

کادر مجرّب و مورد نیاز خود کند و در مقابل، تعهد کند که به فارغ التحصیالن و نخبگان تربیت یافته کاري 

رفتن نیروهاي نخبه و ذخایر مناسب واگذار نماید، از دیگر اقدامات مؤثر است. بدین صورت افزون بر آن که از هدر 

 .شود، شاهد پویایی و بالندگی و توسعه همه جانبه کشور خواهیم بود انسانی جلوگیري می

تأسیس مرکز کاریابی براي فارغ التحصیالن و نخبگان دانشگاهی از جمله اقدامات بایسته است تا دانشجو پیش از 

نده خود را انتخاب کند و به محض فراغت از تحصیل در مراکز فراغت از تحصیل بتواند بنا بر عالقه و نیاز، شغل آی

ارتباط صنعت و دانشگاه از جمله عوامل مهمی است که موجب جلوگیري از فرار .مورد نیاز، به خدمت گمارده شود

هاي عملی از جمله عوامل مهم  هاي نظري با فعالیت شود. نبود ارتباط بین دو نهاد و عدم تناسب آموزش مغزها می

شود و در صنعت، که محل کار و عمل  پدیده فرار مغزهاست؛ یعنی در دانشگاه به مباحث صرفا نظري پرداخته می

و میدان است، این مباحث کارایی الزم را ندارد. ارتباط این دو مرکز مهم از جمله عوامل قطع وابستگی و 

باید به این دشواري بزرگ به عنوان .استها و اشتغال زایی در صنایع  مند ساختن دانشجو و جذب سرمایه عالقه

هاي همگانی نسبت به حل آن عزم ملی از خود نشان  یک پدیده ملی نگاه شود. دولت و مجلس و رسانه
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همکاري و وحدت نیروهاي خودي و احزاب سیاسی و مسئوالن  وجود ثبات و آرامش سیاسی و همدلی، .دهند

احترام و توجه .ود و این خود زمینه ساز حل بسیاري از مشکالتزمینه ساز ثبات و آرامش روحی افراد خواهد ب

بیشتر به علم، دانش، خلّاقیت و تحصیل ضروري است. نخبگان و تحصیل کردگان جامعه باید در صدر توجه 

هاي همگانی قرار گیرند. عالوه بر این، باید ستادهاي ویژه اي تشکیل شود و مشکالت  مسئوالن فرهنگی و رسانه

 .معنوي فارغ التحصیالن و نخبگان کشور را خارج از برنامه و به صورت ضربتی حل نمایندمادي و 

هایی براي محققان و تأمین همه نیازهاي علمی، تحقیقاتی، مادي و معنوي آنان در این مجموعه،  تأسیس شهرک

گمارند، مطلوب است. به گونه اي که آنان بتوانند با خیالی آسوده به حل معضالت علمی و فرهنگی جامعه همت 

توان چنین کاري کرد؛ بخش صنعت، بخش کشاورزي،  روشن است که براي هر مجموعه علمی همسویی، می

 ....بخش خدمات، علوم انسانی، علوم پایه و

هاي تحقیقاتی آنان و تخصص اعتبارات و امکانات ویژه اي براي آنان  ها و بودجه تجدیدنظر جدّي در وضع دانشگاه

تغییر ساختار نظام آموزشی، تغییر نظام حاکم بر مؤسسات  .تحقیق و پژوهش باید مورد توجه باشد در راستاي

ها، از جمله  هاي سیاسی، حزبی و جناحی بر صدارت آن آموزش عالی، گماردن افرادي شایسته و فارغ از گرایش

است، اصالح مفاسد اداري و  عوامل مؤثر در جلوگیري از پدیده فرار مغزهاست و سرانجام آنچه از همه مهمتر

 .حاکمیت روابط شخصی و جناحی بر آنهاست

 

 نتیجه گیري

پدیده مهاجرت نیروي تحصیلکرده و متخصص از کشوري به کشور دیگر در سرتاسر جهان جریان دارد و تنها 

اله مختص به کشورهاي در حال توسعه نیست، بنابراین آنچه مهم است نحوه برخورد با این پدیده است. مس

مهاجرت مغزها به این دلیل براي کشورهاي توسعه نیافته چندان بحران آفرین نیست که اگر این کشورها 

نخبگانی را از دست دهند، توانایی جذب نیروهاي متخصص یا به اصطالح مبادله مغزها را دارند. در صورتی که 

توان جذب نخبگان و متخصصان دیگر کشورهاي در حال توسعه، نه توان حفظ نخبگان را دارند، نه امکان و 

کشورها را، به این دلیل مساله مهاجرت نخبگان صدمات جبران ناپذیري را به کشورهاي در حال توسعه وارد می 

از سویی دیگر در فرآیند مهاجرت نخبگان و متخصصان نه تنها نخبگان که ثروت ملی یک کشور به حساب  .کند

از گذشت قرنها از نظر ژنتیکی، کشورهاي نخبه پذیر به جوامع نخبه تبدیل  می آیند، از دست می روند، بلکه پس

 می شوند

به هر حال، با توجه به نقش کلیدي نیروي انسانی متخصص در توسعه اقتصادي پایدار، پدیده مهاجرت مغزها 

دفع وقت براي کشورهاي در حال توسعه ضایعه بزرگی است که می بایست براي جلوگیري از پیشرفت آن بدون 
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آن چه سبب تبدیل مهاجرت متخصصان به بحران بزرگی براي کشورهاي در حال توسعه می شود، . اقدام کنند

برخورد انفعالی با این مساله است، چرا که منابع انسانی بنا به اذعان کارشناسان اقتصادي و سیاسی، مهم ترین 

هاي بزرگ، هیچ سرمایه فیزیکی جز نیروي انسانی سرمایه هر کشور است؛ چنان چه آلمان و ژاپن را پس از جنگ 

 .همان کشورها، احیا نکرد

به عالوه،روند اتحاد سیاسی کشورها باید براي شکل گیري مراکز تحقیقاتی بین المللی و موسسات آموزش عالی، 

فرایند جهانی شدن باید در جهت معکوس استفاده  .صندوق هاي آموزشی بین المللی استفاده می شود

در تدوین برنامه  .دهنده توسط مشاوره هاي علمی فراهم آورده استي شود،دانشگاه جهان می تواند به کشورها

این مهم است  .اندر نظر گرفتن روند جهان و تحقق از جهات مختلف علم، آموزش پزشکان و کارشناسبا درسی 

ات علمی مربوط که به طور مستقیم که براي جذب دانشمندان از کشورهاي در حال توسعه به فرآیندهاي تحقیق

این شرایط براي  .می تواند براي حل مشکالت جهانی استفاده شودآن بر مشکل سرزمین مادري خود و نتایج 

 خود تبادل تجربه با کمک مالی اضافی، و همچنین با استفاده از دستاوردهاي علمی دانشمندان بدون تخلیه کشور

 ند.ایجاد کن

 .ش کارکنان اولین گام در ادغام آموزش و پرورش دانشگاه کشورهاي مختلف استهمکاري در روند آموز

نتیجه اصلی در این فرایند کار مشترک از کشورهاي مختلف براي نیازهاي آموزشی، علمی، خدماتی و صنعتی  

وسیه در نگاه اول، چنین نوع از همکاري روساي جمهور سه کشور بر اساس مرکز تحقیقات اسکولکوو در ر .است

داده خواهیم .موقعیت اولیه  بازگشت به ما،متوقف می شوددر این نقطه با این حال، اگر ابتکار عمل  .اعالم شد

با این حال، گرفته شود.اما اول از همه باید منافع محققان مراکز علمی از کشورهاي در حال توسعه در نظر  شد.

ده است، اما همچنین براي گروه از دانشمندان که بازگشت به آموزش نه تنها باید براي دانشمندان جداگانه ارائه ش

 .کار را ادامه خواهد داد دارندمرکز علمی خود را 

که به تازگی به نظر می رسد، اما در هر مرحله از روند آموزشی در شرایط جهانی شدن  مشکلی نیست فرار مغزها

مسئولیت  وسرزمین مادري به خصص جوان و عشق آوردن ارزش هاي ملی و انسانی، به تلقین در دانش آموزان،مت

 را ایجاب می کند. در مقابل هموطن

مراکز  د.آن استفاده شو وجه فرایند اتحاد سیاسی کشورها باید به بهترین در یک سري از اقدامات جامع بکارگیري

شک به بهبود تحقیقاتی بین المللی، موسسات آموزش عالی و صندوق بین المللی آموزش و پرورش، که بدون 

،کمک می کیفیت آموزش و آوردن فرصت هاي بیشتري براي پیدا کردن شغل مناسب و معقول در داخل کشور

بر اساس عمل بین  آموزش عالی عالوه بر این، توجه ویژه اي باید به شکل گیري نظام ملی آموزش متوسطه و کند.

 ه شود.سانی پرداختدر زمینه هاي علمی، فنی و ان یالمللی و همچنین دستاوردهای
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Abstract  

 

 

Paper presented at the impact of globalization on "brain drain" in developing countries has been 

proposed. Globalization is primarily manifested in educational mobility. Growing international 

mobility of academic staff as an integral feature of the globalization of knowledge, and in this 

context, the problem of "brain drain", especially in developing countries is worrying. Reasons 

"brain drain" from countries with low standard of living and education about the Bashd.kh shown 

in the present paper. 

 

Key words: globalization, the planet, the brain drain, brain drain 
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 زیبایی شناسی و تدریس

 

 8حمیده جاللیان راد   3دکترحکیمه السادات شریف زاده 

 

 چکیده

در راهبرد ها و روش هاي آنچه بیش از همه نظر متخصصان تعلیم وتربیت را به خود جلب کرده  است، تنوع 

تدریس می باشد زیرا تدریس خوب نتیجه اش خوب یاد گرفتن است. با توجه به مقتضیات عصر حاصر  زیبایی 

شناسی می تواند  به عنوان یکی از بستر هاي مهم براي دستیابی به مقاصد نظام آموزشی مطرح شود، هدف از 

 -. در این پژوهش از روش توصیفیسی در تدریس می باشدتحقیق حاضر بررسی تاثیر استفاده از زیبایی شنا

که دانش آموزان از طریق پرورش زیبایی شناسی تحلیلی استفاده شده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است 

می توانند چگونه دیدن، چگونه شنیدن، احساس کردن و ارتباط بر قرار کردن را یاد بگیرند. از این رو با توجه به 

وجهت گیري هاي نظام آموزشی در سه حیطه شناختی، نگرشی ومهارتی می توان گفت که زیبایی شناسی اهداف 

به عنوان جریانی ناظر بر رشد وپرورش مجموعه اي از شناخت ها ، نگرش ها و مهارت ها در زمره ي کارکرد هایی 

 وزان داشته باشد. قرار می گیرد که می تواند نقش موثري در رشد وتکوین شخصیت متعادل دانش آم

 زیبایی شناسی ،تدریس، تعلیم وتربیت کلید واژه ها:

 

 مقدمه 

هاي آموزشی کشورهاي مختلف بر مبناي نوع نگاه و نگرش خود نسبت به انسان، توانایی هاي وي و میزان  نظام

انعطاف پذیري و پاسخگویی به نیاز هاي جدید و تحوالت پیرامونی، تأکیدات و توجهات متفاوتی را نسبت به حوزه 

ه نگرش محدودي نسبت به دانش هاي مختلف آموزشی می کنند. در واقع، آن دسته از نظام هاي آموزشی ک

آموزان و استعدادهاي متکثر آنها داشته و در عین حال به دلیل سنت هاي ریشه دوانیده آموزشی از انعطاف الزم 

در برنامه هاي درسی برخوردار نبوده و قادر به پاسخگویی به نیازهاي جدید نیستند، عمدتاً تالش و وجهه همت 

موزش حوزه هاي شناختی و ذهنی دانش آموزان می نمایند و از توجه و پرورش خود را محدود و مصروف رشد و آ

تواند بستري مناسب براي رشد و  شناسی می سایر ابعاد وجودي آنان عمالً باز می مانند. در این راستا تربیت زیبایی

 میل به زیبایی است. هاي فطري انسان،  هاي واال باشد. زیرا اساساً یکی از نیاز ي ارزش تعالی و درک و تجربه

                                                   
 )نویسنده مسئول(   hakimehsharifzadeh@gmail.com،ایران،استادیار دانشگاه مازندران گروه علوم تربیتی بابلسر  1

 کارشناس ارشد دانشگاه مازندران ، گروه علوم تربیتی بابلسر ،ایران.2
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تربیت زیبایی شناسی به عنوان جریانی ناظر  بر رشد و پرورش مجموعه اي از شناخت ها، نگرش ها و مهارت 

هاي دانش آموزان در زمره کارکردهایی است که نقش و تأثیر قابل توجهی بر رشد و تکوین شخصیّت متعادل 

را در شناخت و فهم موضوع مورد یادگیري انکار کند معتقد  شناسی که زیبایی آن دانش آموزان دارد. . آیزنر بی

شود شکلی از رضایت و خشنودي است و عاملی که در این رابطه نقش  گیرنده می چه نصیب یاد است در پایان آن

ي معلّمان ومربیّان آن است که میل و رغبت را در  آموز است و وظیفه مهمّی دارد، عالقه و میل خود دانش

ي  گیرانه کردن مکرّر وپی شناسی موجد انرژي مورد نیاز براي دنبال ان تقویت کنند. به نظر آیزنر، زیباییآموز دانش

یی شناسانه باشد موجب رضایت و  ي زیبا آموز، تجربه ي یادگیري براي دانش یک فعّالیّت است. درنتیجه، اگر تجربه

هاي  شود.در کشور ما آموزش در فرایند یادگیري می خشنودي وبالتبع تأمین انرژي الزم براي جدیّت و پشتکار او

که تجربه نشان داده در اغلب اوقات این امر موجب عدم  شود، حال آن رسمی، اغلب با روش مستقیم انجام می

که روش غیر مستقیم  شود. در صورتی آموزان می انگیزه، خلّاقیّت و عدم مهارت و نگرش مطلوب در دانش

تواند برخوردار باشد. روش غیر مستقیم درآموزش و  ز تأثیرات عمیق و پایدارتري میخصوص براي کودکان ا به

شناسی میسّر است. هدف از تحقیق  هاي هنري و زیبایی پرورش از طریق مواردي همچون ارائه و تدارک فعّالیّت

 حاضر بررسی تاثیر استفاده از زیبایی شناسی در تدریس می باشد.

شناسی در  ابعاد تربیت زیبایی-2شناسی واهداف آن چه می باشند؟  تربیت زیبایی -1ز :سواالت تحقیق عبارتند ا 

ماهیّت تدریس و ابعاد ریبایی  -1ي شناختی چیست؟  حرکتی وحیطه –ي روانی  ي عاطفی ، حیطه سه  حیطه

 شناختی آن با تاکید بر فرایند یاددهی و یادگیري چه می باشد ؟

 

 روش شناسی 

تحلیلی استفاده شده است. به این صورت که یافته هاي تحقیق در رابطه با  -روش توصیفی در این پژوهش از

سواالت پژوهشی جمع آوري شده و سپس انتخاب، متمرکز و به صورت خالصه تر تنظیم می گردد و در مرحله 

د و سپس بعد اطالعات بدست آمده طبقه بندي شده و جزئیات براي دستیابی به حالت کلی بر شمرده می شو

روابط میان موضوعات بررسی می گردد و در نهایت بر اساس زنجیره اي از شواهد و ایجاد روابط منطقی میان 

 مطالب نتیجه گیري صورت می گیرد.

 

 مباحث نظري 

ي تعریف زیبایی، حاکی از آن است که ابتدا در یونان باستان به تعریف زیبایی پرداخته شده  مروري بر تاریخچه

اند. یکی زیبایی هنري و دیگري زیبایی معنوي  فیلسوفان در یونان باستان دو نوع زیبایی را تحلیل کردهاست. 
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اند. سقراط  باشد. سقراط و افالطون و ارسطو، زیبایی را با خیر مساوي دانسته واخالقی، که همان خیر اخالقی می

را در عالم مثل وحقایق معقول پیدا نموده و کرده، افالطون زیبایی اصیل  بخشی جستجو می این خیر را در سود

ي مناسب تأکید داشته است )افراسیاب پور،  ي زیبایی بیشتر بر عناصر هماهنگی، نظم و اندازه ارسطو درباره

1160.) 

ها. مثالً  هاست و نیز در شنیدنی زیبایی غالباً در دیدنی"داند و معتقد است: افلوطین زیبایی را امري عینی می       

ها نیز زیبا هستند. براي کسانی که از  ها و آهنگ ها و در تمام انواع موسیقی، زیرا مقام در ترکیب و نظم واژه

ها نیز زیبا هستند،  ها و دانش ي زندگی و خوبی توانند فراتر بروند، اعمال و نحوه ي ادراک حسی می محدوده

 (. 1177)افلوطین،  "همچنین است فضایل

ي ذهنی هستند عقیده دارند که زیبایی در عالم خارج وجود ندارد، بلکه  سانی که داراي نظریهي مقابل، ک در نقطه

گرایانه  آورد. این عدّه با برداشت ذهن کیفیّتی ذهنی است که ذهن انسان در برابر محسوسات در خود به وجود می

لذا انتساب آن به اشیاي خارج از گر وجود دارد و  از زیبایی معتقدند که زیبایی چیزي است که در ذهن مشاهده

از  1هایی از آن درست نیست. براي هر تحلیلی از زیبایی باید به درون خود نگریست. دیوید هیوم ذهن با ویژگی

 باورانه از زیبایی دارد.  جمله فیلسوفان قرن هجدهم است که تلقّی ذهن

دارد  می  کند و این احساس، ذهن را وا احساس میي اشیاء، حالتی از شعف یا ناراحتی را نیز  ذهن به هنگام نظاره

داند؛ یعنی حس  این، هیوم زیبایی را رخداد ذهنی می که عناوین زیبایی یا زشتی را به آن اشیاء اطالق کند. بنابر

  گر وجود دارد. اگر چه ارتباط و پیوند بین زیبایی و احساس، انکار کند که در درون مشاهده یا احساسی قلمداد می

گوید که احساس، ذات  کند که زیبایی و احساس نه تنها با هم پیوند دارند بلکه می اپذیر است، اما هیوم تأکید مین

گر مناسب وجود داشته باشد،  تواند در غیبت مشاهده زیبایی است. حاصل این نگرش آن است که زیبایی نمی

 (.1160ته باشد )افراسیاب پور، هاي ظریف داش گري که باید ذهنی هوشیار و پذیراي احساس مشاهده

اي هستند، یعنی معتقدند که شیء  ي رابطه ي دیگري معتقد به نظریه پردازان، دسته به جز این دو دسته از نظریه

ي میان این دو است. کارول  آورد بلکه زیبایی حاصل رابطه و فرد هیچ یک به تنهایی زیبایی را پدید نمی

عنوان جسمی فیزیکی هم از مواد عینی و هم از واکنش ما نسبت به آن مایه می تابلو )اثر هنري( به "گوید: می

اي است میان وجود فیزیکی ما و  گیرد، به عبارت دیگر، زیبایی معلول وجود عینی تابلو نیست بلکه محصول رابطه

 (.1151)یوسفیان،  "وجود فیزیکی تابلو به عنوان یک اثرهنري

 

 

                                                   
1 -David Hume 
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 زیبایی شناسی در لغت واصطالح

شناسی را چگونه  شناسی روشن خواهد نمود که به طور کلی حسّاسیّت زیبایی ي زیبایی هاي واژه دانستن ریشه

بردند. این واژه هم  کار می به 1«استتیک»حسّاسیّتی باید تلقّی کرد. در زمان ارسطو، یونانیان این واژه را به صورت 

داد. در آن دوران، این  کرد و به طور کلی ادراک از طریق حواس معنا می بر احساس و هم ادراک حسی داللت می

اصطالح به هیچ وجه مختص ادراک آثار هنري و زیبایی نبود، بلکه بر هر نوع ادراک مبتنی بر حواس داللت 

گذاري آن چیزي بهره  براي نام« شناسی زیبایی»ي  تلیی باومگارتن از واژه، الکساندر گو1517کرد. در سال  می

 (.1166دانست )کالینسون،  می« علم ادراک حسی»جست که خودش آن را 

تري دارد و فقط به ادراک حسی، به طور کلی مربوط  تردید معناي اختصاصی ي جدید، بی استتیک در اندیشه      

، 2اند به ویژه شافتسبري پردازي کرده ي ذوق و سلیقه نظریه ی قرن هجدهم که در بارهشود. فیلسوفان بریتانیای نمی

اند که مرکز هدایتش اصوالً در تمایالت و  ، بر وجهی از وجوه ادراک حسّی تأکید کرده4و برک 1هاچیسون

ود آن اش همانا جذب شدن در شیء )یا موضوع شناسایی( براي خاطر خ هاي شخصی نیست و ویژگی دلبستگی

شناختی به  ي ادراک زیبایی انجامد: یکی استنباط نوع کانتی در باره است. این مسیر تفکّر به دو نوع استنباط می

طرفانه یا ادراک از چیزي بدون توجّه به هستی واقعی آن یا همبستگی با منافع شخصی، بلکه  ي ادراک بی منزله

ي  ي ادراک زیباشناختی به منزله گري نوع شوپنهاوري دربارهآورد و دی فقط با توجّه به نمودهایی که در پی می

 (.1165ي شخص )لوینسون،  اش با اراده ادراک عینی یا ادراک از چیزي در حالتی مجرّد از رابطه

 

 بحث اصلی

 شناسی واهداف آن چه می باشند؟ تربیت زیبایی -سوال اول پژوهش

 شناسی  تربیت زیبایی

، همان ادراک نظم و کمال طبیعی جهان است که با توجّه به مفهوم، همراه کمال شناسی در واقع احساس زیبایی

بوده و انسان تحت تأثیر هماهنگی با طبیعت جهان و انسان کبیر، از آن همه کمال وجمال و تجلیّات گوناگون آن 

یابد؛  یشود و به شناخت درونی دست م درطبیعت احساس خوشی و لذّت نموده و به سوي آن جلب و جذب می

شناسی طراحی  ي نبوغ همراه است و جایگاهش قلب است. در تربیت زیبایی شناختی که با ذوق و بارقه و جرقه

گردد. پس تربیت  روش به صورتی است که از این رویداد و هشیاري درونی، به نحو احسن استفاده می

                                                   
1 -Aesthetics 

2 -Shaftesbury 

3 -Huchipson 
4 -Buyke 
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به نحوي که عنصر لذّت و کمال و هماهنگی هایی در تعلیم و تربیت  بردن روش کار شناسی عبارت است از به زیبایی

هاي گوناگون از  ي انسانی در یک عملکرد آگاهانه استفاده گردد و تمامی اشکال تعلیم و تربیت، جنبه در هر تجربه

شود ارتباط ندارد، بلکه  چه عموماً آثار هنري تلقّی می این تربیت محسوب شود و این تجربیّات تنها با آن

ي  ها جنبه ي آن ها مرتبط است که در همه ي مطالعاتی با شمار زیادي از فعّالیّت  عنوان یک حوزهشناسی به  زیبایی

 (.1167جذّابیّت و خلّاقیّت و در کنار آن موشکافی درونی نهفته است )جعفري، 

آموزش  ، فیلسوف تعلیم و تربیت و از جمله نمایندگان مکتب رئالیسم کالسیک که آثار او بُعد ارزشی1برودي هري

شناسانه از جهان تأکید دارد و  شناسی را روشن ساخته بر درک و دریافت زیبایی و پرورش، از جمله ارزش زیبایی

کند. او ضمن انتقاد از برخورد  ناپذیر ماهیّت انسانی تلقّی می شناسی را بخش ذاتی و تفکیک ي زیبایی تجربه

شناسی قائل است. به تعبیر برودي  براي تربیت زیبایی شناسی نقش مهم و مؤثّري اي با زیبایی سطحی و حاشیه

شناسی یعنی آن  هاي حسّی، صوري و بیانگر تصوّرات زیبایی کردن خصیصه شناسی با یادگیري ادراک سواد زیبایی

 (. 1165شود )برودي،  کنند، شروع می تصوّراتی که بار انسانی را منتقل می

ي  ي همگانی داشته و شامل همه تواند جنبه شناسی می تربیت زیبایی ( نیز اعتقاد دارد که1111) 2«بنت رایمر»

ي  هاي اصلی و ضروري که همه کند که در این صورت، یادگیري آموزان شود. وي این سؤال را مطرح می دانش

 اي شناسی، خواندن یک تصویر ذهنی یا مجموعه ها مجهز شوند، چه هستند؟ ادراک زیبایی آموزان باید به آن دانش

ي بار ارزشی یا  دهنده از تصاویر ذهنی است امّا وجه تمایز این تصویر یا تصاویر ذهنی آن است که حامل و انتقال

شناسی است و  به تعبیري بار انسانی هستند. خواندن این دسته از تصاویر ذهنی مستلزم داشتن سواد زیبایی

 (.1164)رضایی،  شود شناسی منجر به کسب و آموختن این سواد می تربیت زیبایی

شود: موسیقی باید بخشی از آموزش عمومی  ي مشخص، هنگامی که گفته می عنوان یک نمونه طور خاص و یا به به

ي موسیقی باسواد باشیم؛ یعنی قادر باشیم  ي ما باید در زمینه یا تربیت همگانی باشد بدان معناست که همه

ي شخصی دیگر استفاده شده  ها راهنگامی که به وسیله ین واژههاي موسیقیایی بیان کنیم و ا خودمان را در واژه

ي  کردن وسیله  (. بنابراین به تعبیر برودي، سه مهارت اصلی خواندن، نوشتن و حساب2002، 1بفهمیم )برسلر

کردن و  ي رد و بدل ها، وسیله ها هستند، امّا زبان هنر قابلیّت آن را دارد که عالوه بر اندیشه دریافت و بیان اندیشه

خواندن مقایسه  هاي ( هنري با مهارت4هاي تأثّر )برداشت رو، مهارت دریافت و بیان احساسات هم باشد. از این

 (.1155کنند )برودي،  هاي نوشتن تطبیق می با مهارت 7هاي بیان هنري شوند و مهارت می

                                                   
1- Harry  Broudy 

2 -Bennet  Reimer 

3 -Bresler 

4- Artistic  Impression 
5 -Artistic  Expression 
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توان مورد توجّه قرار داد. رویکرد   را می 1و ادراک 2، دریافت1ي اجرا گانه شناسی، رویکردهاي سه درتربیت زیبایی    

ي خاصّی از هنر  هاي حوزه آموز با مهارت  د، دانش   اجرا در مدارس به شکل آموزش هنر در آمده است. در این رویکر

رویکرد دریافت، ناظر به  را شناسایی کند. استعداد هستند آموزانی را که با تواند دانش شود. این امر می آشنا می

در  شناسی گردد. ي هنر و زیبایی هاي درسی در دریافت هنري است تا موجب کسب دانش در زمینه ي واحد ارائه

شناسی را تشکیل  هاي بیانگر ابعاد تصوّر زیبایی هاي صوري و خصیصه خصیصه هاي حسّی، رویکرد ادراکی، کیفیّت

ر برودي رویکرد ادراکی نسبت به دو رویکرد اجرا و البتّه به نظ ها مورد توجّه قرار می گیرد. دهد که ادراک آن می

 (.1161زاده،  دریافت، کارآمدتر است )شریف

 

 شناسی  اهداف تربیت زیبایی

شناسانه است. به معناي وسیع کلمه، تجربیّات  شناسی، پرورش تجربیّات زیبایی هدف از تربیت زیبایی

هاي  دارد، بنابراین تمام اشکال تعلیم و تربیت، جنبه ي انسانی اشاره شناسی به عنصر لذّت در هرتجربه زیبایی

شناسی  تر، تجربیّات زیبایی تر و روشن تواند محسوب شوند. به معناي دقیق شناسی می گوناگون تربیت زیبایی

یک عنوان  شناسی به این، زیبایی شوند، ارتباط دارند. بنابر چه عموماً آثار هنري تلقّی می تجربیّاتی هستند که به آن

هایی باز  هاي آمیخته با مهارت شناسی، به فعّالیّت ها مرتبط است. اوالً: زیبایی ي مطالعاتی با شماري از فعّالیّت حوزه

کند.  ها و وسایل تأمّل در آثار هنري تأکید می گردد که براي خلق آثار هنري ضروري است. ثانیاً: نسبت به راه می

ها، آمادگی براي تأمّل و پرورش  شناسی با انتقال مهارت این تربیت زیبایی نابرثالثاً: مستلزم درک آثار هنري است. ب

 (.1167نقل از جان الیاس،  ، به1174ي درک آثار هنري ارتباط دارد )کالرک،  قوّه

توان قادر ساختن جوانان براي بیان ادراکات، احساسات و عقاید از  شناسی را می یکی دیگر از اهداف تربیت زیبایی

گري، موزیک، گفتار و نوشتار و حرکات بدنی  ها و وسایلی چون نقّاشی، سفال هاي متفکّرانه از رسانه طریق استفاده

 (.1114دانست )گرین، 

سازد؛ انسانی که تمام مواهب زندگی را  شناختی، از هر شخص یک انسان می تربیت زیبایی"شیلر معتقد است که: 

گونه تعلیم و تربیت به خاطر  ورزد. این کند تخطّی نمی چه حکم عقل ایجاب می آناي از  در اختیار دارد، امّا ذرّه

اند که به صورت  هایی فرامین این حاکم )عقل(را چنان جذب کرده هاي آزاد از ضروریّات است. انسان ساختن انسان

 (.40، ص 1151)گراسمن،  "ها، در آمده است ثانوي آن

 4ي سوزان النجر ي عقالنی را در نظریه ي ادلّه شناسی بر پایه اي تربیت زیبایییک توجیه مستدل و کامالً مقبول بر

                                                   
1 -Perfomance 

2 -Oppreciation 

3 -Perception 

4 -Susanne  Langer 
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توان یافت. وي معتقد بود ما از طریق هنر از عناصر احساساتمان آگاه شده و قادر خواهیم شد این  ( می1175)

ات، نمادي م احساساحساسات را به شکل واقعی از یکدیگر تفکیک کنیم؛ به همین دلیل یک اثر هنري، تجسّ

 (.1175برخوردار از توانایی و ارائه یا برپایی یک احساس خاص است )النجر، 

 

 –ي روانی  ي عاطفی ، حیطه شناسی در سه  حیطه سوال دوم پژوهش : ابعاد تربیت زیبایی

 ي شناختی چیست؟ حرکتی وحیطه

 -2ي عاطفی  حیطه -1قسیم کرد: توان به سه حیطه ت شناسی را می ترین آثار و دستاوردهاي تربیت زیبایی مهم

 ي شناختی. حیطه -1حرکتی و  –ي روانی  حیطه

 

 ي عاطفی حیطه

 1توان در اظهارات گلمن شناسی که محصول کار در کالس درس است را می ترین نتایج تربیت زیبایی یکی از مهم

ي عاطفی قرار  آموزان هنگامی که اطّالعات در یک زمینه کند که به احتمال زیاد، دانش مطرح کرد. وي تسریع می

یابد. در واقع،  آورند. چرا که جریان خطّ سیر عصبی از طریق عواطف افزایش می داشته باشد، آن را بهتر به یاد می

خاطر  آموزان قادرند که آن مفهوم را به ته شود، دانشگرف ي عاطفی و احساسی یاد اگر یک مفهوم در یک زمینه

آموزان و ایجاد یک فضاي مهیّج در  خاطر بیاورند. لذا معلّمان باید از طریق درگیر ساختن دانش بسپارند و هم به

 (.1164هاي درس خود را تضمین نمایند )امینی،  زندگی و پویایی کالس کالس، سر

ها از نظر عاطفی  گیرند که آن ین نکته واقفند که کودکان هنگامی با سهولت یاد میدر واقع بسیاري از معلّمان بر ا

کند و توجّه هم یادگیري و حافظه را، و  درگیر آموزش و یادگیري شده باشند. چرا که عاطفه، توجّه را هدایت می

گیري پدید  یی را براي یادیادگیري و تقویّت حافظه( الگو-توجّه –انگیختن عاطفه  شناسی )بر مسیر تربیت زیبایی

 شود. آورد و طبیعی است مغز انسان، از طریق چنین الگوهایی به درک و یادگیري بهتري نائل می می

کنند که انسان  نقل می« گلمن»از قول  1«ژا نت ال. ریتیگ»و  2«پري آر. ریتیگ»در ارتباط با همین معناست که 

باشد. این دو نوع مغز یا  )احساسی( می 7کننده( و عاطفی )تفکّر 4تفکراساساً داراي دو نوع مغز یا ذهن یعنی مغز م

ي یادگیري انسان تأثیر دارد. از نظر گلمن رشد مغز متفکّر از مغز عاطفی نشأت گرفته و این  ذهن در تعیین نحوه

ود دارد. لذا گر ارتباط مغز با احساس است. یک مغز عاطفی قبل از یک مغز عقالنی وج امر بیش از هر چیز، بیان

                                                   
1 -Golman 

2 -Perry  R. Rettig 

3 -Janet  L.Rettig 

4 -Thinking  Mind 

5 -Feeling  Mind 
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هاست و لذا قبل از همه قادر به واکنش نشان دادن  ي داده پیام روشن است. مغز عاطفی، اوّلین دریافت کننده

ي یک پاسخ منطقی در حال فکر کردن  ي ارائه که ما هنوز در باره است؛ یعنی قبل از مغز متفکّر، لذا هنگامی

گذارند  کرده است. عواطف بر یادگیري و حافظه ما تأثیر می هستیم، مغز عاطفی قبالً یک پاسخ عاطفی را تهیّه

 (.1111)ریتینگ و ریتینگ، 

ها از  توان استنتاج کرد که سیستم عصبی انسان، عالوه بر توانایی یادگیري و پردازش محرّک بر این اساس می

باشد که  ه را هم دارا میاستداللی، قابلیّت و ظرفیّت یادگیري از کانال و مسیر عاطفه و توجّ –مجراي منطقی 

 شود.  توجّه منجر به یادگیري و حلّ مسئله می

 

 ي روانی ـ حرکتی  حیطه

هاي  ها و قسمت باشد که موجب تحرّک اندام اي حرکتی می هر انسانی به لحاظ ژنتیک، داراي یک سیستم ماهیچه

ي خود  هاي نهفته د توانست قابلیّتگردد. زمانی این سیستم داراي کارکرد بهتري بوده و خواه مختلف بدن وي می

کار  هاي یادگیري مناسب براي تحریک و به را شکوفا کند که از همان ابتداي ورود به مدرسه، تجارب و فرصت

ها وتجارب هستند. در واقع  ترین این فرصت شناسی از جمله غنی ها وجود داشته باشد. تربیت زیبایی انداختن آن

نوازندگی )سیستم حرکتی  ري مربوط به انجام حرکات موزون )سیستم حرکتی پا(، هاي یادگی ها و فرصت تمرین

هاي حرکتی مختلف  که اندام هاي فردي و جمعی )سیستم حرکتی دهان(، ضمن آن دست(، خواندن و اجراي سرود

شود چرا که  دهد، باعث ایجاد جذّابیّت و غناي محیط یادگیري نیز می آموزان را تمرین، ورزیده و پرورش می دانش

کنند. از این  هاي جذّاب و خوشایند تبدیل می هاي ساده و ظاهراً کم اهمیّت را به فعّالیّت ها پدیده این فعّالیّت

هاي  کارگیري قابلیّت هایی را که مستلزم به ي درسی چنین زمینه توان پذیرفت که یک برنامه منظر چگونه می

فرسا  گیرد و صرفاً به یک سیستم نوشتاري و کالمی خشک و طاقتباشد نادیده ب حرکتی پیشرفته و متعالی می

هاي هنري و  هاي حرکتی از طریق فعّالیّت (. از سوي دیگر تمرین و پرورش سیستم1116قناعت کند )سیلوستر، 

تلزم شود که مس آموزان می هاي عملی دانش ها و قابلیّت ساز رشد و بروز نوع دیگري از توانایی شناسی، زمینه زیبایی

ي اساسی در این قسمت با توجّه به نقش  هاي حرکتی ظریف و پیچیده است. مسئله گیري مهارت کار استفاده و به

هاي متعدّدي براي پرورش این  ي ابتدایی، فرصت هاي اولیّه و مقدّماتی آن است که باید در دوره و اهمیّت آموزش

هاي کالمی و  دیگر، در این مقطع عالوه بر رشد سیستمهاي حرکتی ظریف وجود داشته باشد. به عبارت  قابلیّت

ي فطري آن بوده  هاي ظریف ویژه مهارت  آموزان که دربردارنده هاي عصبی دانش هاي دیگر سیتم زبانی باید قسمت

باشد، مورد توجّه جدّي قرار گیرد. غفلت از چنین  هاي هوش متکثّر و متنوّع ذاتی آن هم می و مؤیّد قابلیّت

که بیانگر نگرش محدود به مغز و سیستم عصبی است، باعث مکتوم ماندن و  ي فطري و زیستی، ضمن آن زمینه
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 شود.  آموزان می هاي ظریف خدادادي دانش داشتن قابلیّت عقیم نگه

 

 ي شناختی حیطه

باشد که این  یشناسی داراي نتایج و پیامدهاي شناختی نیز م از نظر آیزنر، کار و فعّالیّت مناسب در تربیت زیبایی

هاي  ها و توانایی سازد. صالحیّت هاي قرن بیست و یکم آماده می ها و تقاضا آموزان را متناسب با نیاز امر دانش

 باشد. شمرده توسط وي شامل موارد ذیل می شناختی بر

آموزان  ي دانش گردد، در واقع به همه ها می ي پدیده شناسی موجب درک رابطه در همه تربیت زیبایی -1     

آموزان  تنهایی وجود ندارد. اساساً فعّالیّت در هر شکل هنري به دانش کند تا بفهمند که هیچ چیزي به کمک می

کند تا این نکته را متوجّه شوند که چگونه اشکال مختلف در درون یک اثر هنري بر روي هم ثأثیر و  کمک می

 تعامل دارند.

تواند داراي تأثیرات وسیع و  هاي کوچک می دهد که تفاوت آموزان یاد می ها، به دانش توجّه به ظرافت هنر -2   

اي است که در آن استعاره، اشارات،  گونه گسترده باشد. این توجّه به جزئیّات و ظرایف، مستلزم کاربرد زبان به

 کار گرفته باشد. ي تفکّر به هاي پیچیده کنایات و سایر شکل

هاي مختلف و  حل تواند راه شود که مسایل و مشکالت می تربیت زیبایی شناسی باعث آگاهی از این امر می -1  

هاي مختلف انجام شدنی است. عموماً  ها، پاسخ متفاوت داشته باشد، با این که کار صحیح و درست به شکل پرسش

 باشد.  ي صرف به یک پاسخ صحیح می هکند که مستلزم توجّ مند تأکید می هاي قاعده مدارس بر یادگیري

سازد به  ها را طیّ فرایند فراهم می شناسی، توانایی تغییر دادن هدف ي تربیت زیبایی کار و فعّالیّت در زمینه -4  

اند. اغلب در مدارس،  پردازي و تبیین نشده هایی که در آغاز مفهوم شناسی و تعقیب هدف عبارت دیگر، توانایی باز

ها و نتایج مورد نظر، وسایل  انگارانه است و در صورت عدم تحقّق هدف ها بسیار ساده ن وسایل و هدفارتباط میا

چه اغلب، مورد توجّه  ماند. آن ها ثابت ودست نخورده باقی می یابند؛ ولی هدف ها( تغییر واصالح می روش ها و  )ابزار

یابند. در واقع به همان اندازه که وسایل )ابزارها و  ها در طیّ فرایند تغییر می گیرد این است که هدف قرار نمی

 (. 1161پذیرند )مهر محمدي شوند، نتایج هم از ابزارها یا وسایل تأثیر می ها( ناشی می ها( از نتایج )هدف روش

 

 

 

 شناسی ي زیبایی تجربه

شود همواره این  که موجب میي استتیک این است  هاي واژه ي اطّالع از برخی موارد درباره ریشه و کاربرد فایده   
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آید و یا از آن  ي حسّی پدید می شناسی بیشتر در بستر تجربه ي زیبایی خاطر داشته باشیم که تجربه نکته را به

ي   هاي یک اثر نقّاشی به تجربه ها، فضاها و بافت ها، خطوط، رنگ شود. مثالً ما از طریق صورت ناشی می

ي عناصر مزبور در آن چیزهایی ازقبیل سرزندگی یا آرامش،  شویم و همراه با مشاهده شناسی آن نایل می زیبایی

آفرینی یا  طبعی، بهجت سردي و مالل، تحرّک و سکون، زمختی، وضوح و شفافیّت، احساسات رقیق یا شوخ

تواند یکسره بسان امري ذاتاً  شناسی می یي زیبای کنیم. این بدان معنا نیست که تجربه اضطراب آن را تجربه می

شود بلکه درآن واژگانی را بشنویم یا ببینیم که  اي حسّی ادراک نمی حسّی متمایز گردد، مثالً آثار ادبی به گونه

 (.  1166کردن آنهایند )کالینسون،  ابزار تجربه

شدن معانی  هاست که موجب آشکار تشناسی، روش خاصّی از درک اشیاء، رخدادها یا موقعیّ ي زیبایی تجربه     

چه اهمیّت دارد، معنا و احساسی است که  (. آن1161، به نقل از رضایی، 1172شود )برودي،  ها می مستتر در آن

 شود. تجربه ي زیبایی شناسی به قلمرو ادراک مربوط می گردد. ي ظاهري آن شیء بیان می ي جلوه به وسیله

گیر  همتا چشم انگارم که به نحوي بی شناسی را نوعی تجربه می ي زیبایی ربهمن آن تج"عقیده دارد:  1فیندلی

اي  اش غیر معمول است. فراتر از این مخصوصاً آن راتجربه انگیزي آفرینی و اغلب در دشواري و حزن است، در لذّت

شانی ذهنی و حتّی اي که مستلزم تمرکز، عدم پری توان همیشه به آسانی به دستش آورد؛ تجربه شمارم که نمی می

 "ها را یکجا داشته باشیم ي آن توانیم همه نشاط جسمانی و سبک بالی است که ما در بسیاري از مواقع هرگز نمی

 (.1175)فیندلی، 

ي ذهن دیگر معطوف به  توجّه"کند:  شناسی، این چنین بیان می ي زیبایی نیز در مورد تجربه 2شوپنهاور

کند. از این رو، اشیاء را بی هیچ دلبستگی  یاء را رها از نسبتشان با اراده درک میهاي اراده نیست، بلکه اش محرّک

شود.  ها می کلی تسلیم آن ي عالیق و فاعل شناسایی، صرفاً به صورت عینی، ذهن به کند، بدون مداخله لحاظ می

گام ورود اراده به عرصه، از ما جویش بودیم، امّا پیوسته  با نخستین  و گاه به یکباره آرامشی که همواره در جست آن

ي  شناسی به واسطه شود. لذّت زیبایی آید و همه چیز بر وفق مراد می گریخت و با پاي خود به سوي ما می می

 (.1171)شوپنهاور،  "ي بهجت است شناخت محض و انحاي آن مایه

شناسی در برترین و  ي زیبایی شود این است که تجربه ها به ذهن متبادر می ي کلّی که از این نقل و قول نکته

اي تمام و کمال  که چنین تجربه کننده است، یعنی به محض آن انگیز و کامالً محصور بهترین حالت خود گیرا، شور

چنان  گیرد و آن چیزي را که باید افاده کند، آن ي آدمی را چنان در چنگ می پیش آید، سر تا سر ذهن یا مخیّله

 ي لذّت و شناخت است . د که مایهده گویا و روشن انتقال می

 

                                                   
1 -Findlay 

2 -Schopenhauer 
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سوال سوم پژوهش: ماهیّت تدریس و ابعاد ریبایی شناختی آن با تاکید بر فرایند یاددهی و 

 یادگیري چه می باشد ؟

 ماهیّت تدریس و ابعاد زیبایی شناختی آن

وهدفش یادگیري است  اي که بین معلّم و شاگردان جریان دارد هاي دو جانبه توان به فعّالیّت تدریس را می     

چه به یادگیري منتج شود، براي شاگرد مؤثّر و مفید خواهد بود.  (. این فعّالیّت، چنان1156تعریف کرد )صفوي، 

به نقل از جویس، تدریس خوب را کمک به خوب یادگیري « الگوهاي تدریس»بهرنگی هم در ابتداي کتاب 

تدریس عبارت از مجموعه "کند:  گونه تعریف می س را این(. گیج نیز تدری1150کند )جویس،  شاگردان معنا می

، 1)گیج "شود هایی است که توسّط معلّم و به منظور تسهیل یا هدایت یادگیري در یادگیرندگان انجام می فعّالیّت

ها کدامند؟ و  شود این است که این مجموعه فعّالیّت جا مطرح می (. سؤالی که در این1154ترجمه مهر محمّدي، 

ها را براي آموزش به معلّمان شناسایی کرد؟ در پاسخ به این سؤال عمدتاً دو دیدگاه مطرح بوده  توان آن ا میآی

ها هستند که  اي از مهارت نظران بر این باورند که معلّمان، نیازمند آشنایی با مجموعه است. گروهی از صاحب

گردان، تحقّق مؤثّر اهداف مورد نظر را ممکن ي تحصیلی شا نظر از موقعیّت تدریس، موضوع درسی و پایه صرف

اند به  هاي وابسته به دست آمده هاي انجام شده در تعلیم و تربیت و حوزه ها که از پژوهش سازند؛ این مهارت

تر دانسته و بر  ي موقعیّتی تدریس را مهم اند. در مقابل این نظر، برخی جنبه اي علمی داده فعّالیّت تدریس، صیغه

ي ایشان باشد، در گرو  هاي کسب شده که در گرو توانایی ند که موفّقیّت اقدامات معلّمان بیش از آناین باور

داند  بصیرت و شناخت ایشان از شرایط منحصر به فرد هر کالس درس است. این دیدگاه، تدریس را نوعی هنر می

گاه علمی و دیدگاه دوّم را عنوان که از قبل قابل تعیین نیست. در متون تخصّصی، دیدگاه نخست را عنوان دید

ي وجوه مشترکی بین این دو دیدگاه به ظاهر متعارض  دهنده اند. تعمّق در این متون، نشان دیدگاه هنري داده

 هاي علمی و هنري بستگی دارد. ي جنبه ي زیادي به تلفیق بهینه است و ثمربخشی تدریس تا اندازه

 

 مبناي علمی وهنري تدریس

گوید  نظران معروفی است که قائل به وجود نوعی تلفیق بین علم و هنر در تدریس است. وي می از صاحب« گیج»

شود که  مندي سبب می هاي هنري، خود داراي ساختار و نظم و انضباط ذاتی هستند و چنین قانون فعّالیّت"که: 

حی آذر(. بنابراین وي بر این عقیده نقل از فت ، به1174)گیج،  "ها، براي تحلیل علمی مناسب باشد این نوع فعّالیّت

ي علمی براي  کاهد. در یافتن مبنا و پایه ي علمی و هنري، از نقش تدریس و اهمیّت آن نمی است که مطالعه

هایی چون مهندسی و پزشکی داراي مبناي علمی قوي هستند، امّا وقتی  تدریس، گیج معتقد است که رشته

                                                   
1 -N.L.Gage 
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شود، در این صورت چنین کاربردي الزاماً با ظرافت و  سائل علمی و روزمرّه میها به م  صحبت از کاربرد یا بسطِ آن

تري چون مهندسی و پزشکی، براي تدریس مشخص نشده  گیرد. اگر چه مبناي علمی قوي هنر خاصّی انجام می

 (.1162 ، به نقل از فتحی آذر،1174دیگر دانست )گیج،  ها را مشابه یک هاي هنري آن ن ویژگیتوا است امّا می

که از صاحب نظران معاصر در بحث تربیت  1ي علمی و هنري تدریس در آراء آسا هیلیارد توجّه به هر دو جنبه

را فرایندي  سو بر افزایش دانش علمی معلّمان تأکید داشته و آن شود. او از یک معلّم است، نیز مشاهده می

عالوه بر تسلّط علمی، معلّمان خوب باید چه  داند و از طرف دیگر در پاسخ به این سؤال که مدت می بلند

هایی با شخصیّت و متعهّد باشند. باید ابتکار  معلّمان باید انسان"دارد:  هاي دیگري داشته باشند اظهار می کیفیّت

ي من حاکی از آن است که معلّمان موفّق، یک رویکرد  گرفته و خلّاق باشند. حاصل مشاهده عمل را در دست

 (.1162)هیلیارد،  "ه تدریس دارندگرایانه ب کل

توان چنین گفت که پذیرش ضرورت توجّه به هر دو بٌعد تدریس یعنی هم  با توجّه به مطالب ذکر شده می

کردن به  هاي علمی و هم بصیرت و شمّ هنري و عمل دست آمده از پژوهش هاي ضروري به مجموعه مهارت

 ترین موضع در این زمینه است. و موضوع، منطقی مقتضاي شرایط منحصر به فرد کالس درس، شاگردان

 

 زیبایی شناسی در فرایند یاددهی و یادگیري

گوید  از نشاط و شادمانی حاصل از در راه بودن، سخن می« نوع مدارسی که به آن نیاز داریم»ي  در مقاله« آیزنر»

ي فوق، پنجمین ویژگی  نام با مقاله  دیگري همي  شمارد. وي در مقاله ها برمی ترین انگیزه ي درونی را باال و انگیزه

آموزان نسبت به موضوع درسی که مطالعه  مدارسی را که به آن نیاز داریم، رشد عالقه و دلبستگی عمیق دانش

کنم این است که خشنودي و  چیزي که من پیشنهاد و مطرح می"کند:  شمارد و تأکید می کنند را برمی می

ي فرعی و  آورد، یک جنبه دست می نجام کاري که بدان عالقه و دلبستگی دارد بهرضایتی که فرد به هنگام ا

 (.1161)آیزنر،  "اي از حیات آموزشی نیست حاشیه

اي که حاصل آن  شناسی است و تجربه اي که در کیفیّت زیبایی به وجود عناصر مشترک بین تجربه 2«آرنستین»

این عناصر اهمیّت زیادي براي مربیّان "گوید:  این عناصر می باشد، اذعان کرده و در باب اهمیّت یادگیري می

 "دهد تواند ارتقاء یابد نشان می هاي مؤثرتري را که از آن طریق یادگیري در مدارس می دارند، زیرا روش

ن عبارت دیگر، مقصود ای شناسی به کیفیّت تجربه اشاره دارد. به (. در نظر آرنستین، مفهوم زیبایی1150)آرنستین، 

ي تجربه اشاره دارد و استلزام  شود. از سوي دیگر، مفهوم یادگیري به نتیجه است که تجربه چگونه احساس می

که تجربه ممکن است چگونه احساس شود ندارد. دو نوع موقعیّتی که ممکن است در جریان  هایی براي این

                                                   
1 -Asa Hiliard 

2 -Donald  Arnstine 



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

111 

دار و دوّم، موقعیّتی  ، موقعیّت مبهم و مسألهي فکورانه منتهی شود عبارتند از: اول یادگیري به حلّ مسأله و نتیجه

آورد. در این موقعیّت است که عوامل  دست می ي فوري و درونی به آموز میل و عالقه که در آن دانش

شوند،  شناختی تجربه محسوب می هاي زیبایی شناختی آشکارتر هستند. لذا میل و رغبت درونی از جنبه زیبایی

 به یادگیري شود. تواند منجر اي که می تجربه

اي آن، باید  کند که کلّ تعلیم و تربیت، به غیر از ابعاد حرفه تأکید می 1«عنوان تجربه هنر به»در کتاب « دیویی»

هاي جدّي مربوط به تدریس، باید به قصد خلق شرایطی صورت  شناسانه باشد و به تبع آن تمامی تالش زیبایی

 (.1156شناختی پیدا کند )سجّادي،  ي زیبایی بهي یادگیرنده، جن گیرد که طیّ آن، تجربه

ي اوّل یادگیري هر موضوع یا مطلبی  ي دیگر در اندیشه و دیدگاه دیویی آن است که وي معتقد است، مرحله نکته

نامیده است. این اصطالح با معنایی که وي از مفهوم  2شناسانه را درک قدر باید شامل چیزي باشد که وي آن

ي درونی،  شناسانه موجب به وجود آمدن انگیزه (. زیرا درک قدر1156شناسی دارد، نزدیک است)سجادي،  زیبایی

ي یادگیري، احساس رضایت  رضایت ناشی از درگیري در فعّالیّت علمی، احساس خوشایند نسبت به تجربه

گردد. لذا انرژي الزم را براي فعّالیّت و درگیري بیشتر  کوشش و تقلّا براي حلّ مسأله می یادگیرنده در فرایند

 گردد. دانش آموز در فرایند یادگیري فراهم می

 

 نتیجه گیري

هایی در تعلیم و تربیت به  بردن روش کار شناسی عبارت است از به به عنوان نتیجه می توان گفت که تربیت زیبایی

ي انسانی در یک عملکرد آگاهانه استفاده گردد و تمامی  لذّت و کمال و هماهنگی در هر تجربهنحوي که عنصر 

چه عموماً آثار  هاي گوناگون از این تربیت محسوب شود و این تجربیّات تنها با آن اشکال تعلیم و تربیت، جنبه

ها  مطالعاتی با شمار زیادي از فعّالیّت ي  شناسی به عنوان یک حوزه شود ارتباط ندارد، بلکه زیبایی هنري تلقّی می

 . ي جذّابیّت و خلّاقیّت و در کنار آن موشکافی درونی نهفته است ها جنبه ي آن مرتبط است که در همه

شناسی، به  ها مرتبط است. اوالً: زیبایی ي مطالعاتی با شماري از فعّالیّت عنوان یک حوزه شناسی به این، زیبایی بنابر

ها و  گردد که براي خلق آثار هنري ضروري است. ثانیاً: نسبت به راه هایی باز می آمیخته با مهارت هاي فعّالیّت

شناسی با  این تربیت زیبایی کند. ثالثاً: مستلزم درک آثار هنري است. بنابر وسایل تأمّل در آثار هنري تأکید می

هنري ارتباط دارد .پذیرش ضرورت توجّه به هر دو ي درک آثار  ها، آمادگی براي تأمّل و پرورش قوّه انتقال مهارت

هاي علمی و هم بصیرت و شمّ هنري و  دست آمده از پژوهش هاي ضروري به بٌعد تدریس یعنی هم مجموعه مهارت

ترین موضع در این زمینه  کردن به مقتضاي شرایط منحصر به فرد کالس درس، شاگردان و موضوع، منطقی عمل
                                                   
1 -Art as Experience 
2 -App reciative   
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ش آموزان از طریق پرورش زیبایی شناسی می توانند چگونه دیدن، چگونه شنیدن، است.به دلیل آن که دان

احساس کردن و ارتباط بر قرار کردن را یاد بگیرند. از این رو با توجه به اهداف وجهت گیري هاي نظام آموزشی 

رشد وپرورش  در سه حیطه شناختی، نگرشی ومهارتی می توان گفت که زیبایی شناسی به عنوان جریانی ناظر بر

مجموعه اي از شناخت ها ،نگرش ها ومهارت ها در زمره ي کارکرد هایی قرار می گیرد که می تواند نقش موثري 

 .در رشد وتکوین شخصیت متعادل دانش آموزان داشته باشد

 نتیجه می توان گفت ، تدریس یکی از ارکان اصلی هر سیستم آموزشی به شمار می رود که کارایی هر نظام در

آموزشی بستگی به آن دارد. در این میان مؤثر ترین روش هاي تدریس، روش هایی هستند که عالقه دانش 

آموزان را مد نظر قرار دهند، انگیزه الزم براي یادگیري را در دانش آموزان ایجاد کنند و تکالیف چالش بر انگیز در 

صاحب نظران مسائل آموزشی و تربیتی آن است  محدوده توانایی دانش آموزان ارائه دهند. از سوي دیگر توصیه

که راهبردها و روش هاي تدریس به گونه اي طراحی شوند که دانش آموزان تولید کننده علم باشند نه دریافت 

کننده ي صرف. از این رو کاربرد زیبایی شناسی در تدریس عالوه بر فراهم کردن شرایط مناسب یادگیري از 

آموزان، می تواند انگیزه پیشرفت و تالش را در امر یادگیري در دانش آموزان  طریق ترغیب و تحریک دانش

تقویت کند و زمینه دستیابی به اهداف نظام آموزشی را که تربیت انسان هایی کامل و رشد یافته است را فراهم 

 نماید. 

 

Abstract 

The aim of this research is to investigate the effectiveness of aesthetic on teaching .Always looking 

for ways to improve the quality of education systems and to interact effectively trained and who are 

targeting students Talents. Among those most expert education has attracted a variety of teaching 

strategies and teaching methods are good because it is his master. According to the aesthetic 

requirements of the new civilization can be considered as one of the important functions of the 

education system, The research method in this study was descriptive-analytical,  The results 

showed that in this way the students can see how, how to listen, feel, learn and communicate. 

Hence the direction of the goals of the educational system in three areas of knowledge, attitudes 

and skills can be said the aesthetic education as a process of monitoring the development of a set of 

knowledge, attitudes and skills among the functions that are that can effectively contribute to the 

growth and development of students to have a balanced personality. 

Keyword : Teaching , Aesthetics , Education 
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 اسیمناسبات فلسفه تعلیم و تربیت و روان شن

 از غنای یافته های روان شناسی تا فرو کاهش روان شناختی مسائل تعلیم و تربیت

 

 3اکبر رهنما

 

 :چکیده

با توجه به اینکه هر نوع نگرش روان شناختی به انسان از یک دیدگاه متافیزیکی درباره آدمی سرچشمه می گیرد، 

مورد توجه بوده است. در این مقاله با هدف روشن  فلذا از همان آغاز رابطه بین فلسفه و روان شناسی به طور کلی

سازي انواع ارتباط بین فلسفه و روان شناسی به طور کلی رابطه خاص فلسفه تعلیم و تربیت به عنوان یکی از 

 فلسفه هاي مضاف با روان شناسی تاثیر متقابل این دو با یکدیگر واکاوي شده است.

استفاده از ابزارمنش و فرم تحلیل مفهوم به انجام رسیده است.اهم روش مطالعه به صورت تحلیل مفهومی و با 

نتایج به ترتیب زیر است: رابطه فلسفه تعلیم و تربیت با روان شناسی را در سه طرح فرضی زیر می توان خالصه 

 کرد:

اسانی تاثیر مکتب هاي فلسفی تربیتی رئالیسم، ایده آلیسم، اومانیسم و اگزیستانسیالیسم بر روي روان شن .1

 همچون ثورندایک، برونر، راجرز و مازلو

که در کارهاي مربیانی « خودتاملی»فلسفه تعلیم و تربیت به مثابه انجام تامالت فلسفی فیلسوفان از طریق  .2

 همچون، پستالوزي و فروبل می توان سراغ گرفت.

فرادي چون کوآین )فلسفه علم( قرائت سوم از رابطه فلسفه تعلیم و تربیت با روان شناسی را می توان در آراء ا .1

که تاثیرش بر روي دیوئی )فلسفه تعلیم و تربیت(، قابل مشاهده است دید که همانا فروکاهش معرفت شناسی به 

 روان شناسی است.

روان شناسی نیز به ویژه شاخه هاي روان شناسی شناختی و روان شناسی زیستی در فلسفه هاي تربیتی  .4

 ، نظریه انتقادي و نظریه سازنده گرایی بسیار تاثیر گذار و نقش آفرین بوده است.نوعمل گرایی، نو لیبرالیسم

 فلسفه تعلیم و تربیت، روان شناسی، مناسبات، فروکاهش غناي یافته ها :واژگان کلیدی
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 مقدمه:

به از قرن هفدهم و پس از آنکه زمینه براي رشد دانش هاي تجربی گسترده شد و رشته هاي گوناگون علمی 

صورت تخصصی در آمد، علوم مختلف به تدریج از فلسفه جدا شدند به آخرین حوزه از علوم بشري که از فلسفه 

جدا گردید، روان شناسی بود که در نیمه دوم قرن نوزدهم با تاسیس آزمایشگاه روان شناسی توسط وونت در شهر 

ابتدا بیش از حد فلسفی بود به تدریج از الیزیک آلمان به تحقق پیوست.بدین سان روان شناسی نوین که در 

فلسفه فاصله گرفت و جنبه تجربی تري پیدا کرد. تا جاییکه در اثر جو علمی حاکم بر دهه هاي پایانی قرن نوزده 

و اوایل قرن بیستم، ذهن و هشیاري که در کانون مطالعات روان شناختی قرار داشت، براي مدت ها ناپدید گردید. 

که فلسفه از دیرباز خود را متولی روان شناسی می دانست و تفکر روان شناختی از دوران فلسفه  این در حالی بود

 باستان تا اواخر قرن نوزدهم بخشی از فلسفه به شمار می رفت.

بدون تردید باید گفت که هر نوع نگرش روان شناختی به انسان از یک دیدگاه متافیزیکی درباره آدمی سرچشمه 

(. مثال تاکید بر جنبه علی انگیزه هاي آدمی و انسان را محصول گذشته خود تلقی کردن 1166 می گیرد)رهنما،

که در دیدگاه روان تحلیل گري فروید دیده می شود، بر نوعی انسان شناسی استوار است که در آن غرایز نقش 

ان شناسی به طور عام و محرک در رفتار انسانی و پی ریزي شخصیت را بر عهده دارند. همچنین از آنجا که رو

روان شناسی تربیتی به نحو ویژه، با فلسفه تعلیم و تربیت ارتباط تنگاتنگی دارد، به کمک فلسفه تعلیم و تربیت 

می توان در تنویر و روشنگري اهداف و محتواي تعلیم و تربیت نقش موثري ایفا کرد. فلسفه تعلیم و تربیت 

خود، از مفاهیم روان شناسی در تعلیم و تربیت بهره مند می گردد. به  همچنین به عنوان یک علم میان رشته اي

عبارتی کار یک فیلسوف استنتاجی از یک سو استفاده از مباحث روان شناسی در تعلیم و تربیت، باالخص در 

تعیین اهداف و محتواي تربیتی است و از سوي دیگر فلسفه تعلیم و تربیت با طرح مباحث انسان شناختی و 

تی شناختی به روان شناس در تبیین رفتار و درک ماهیت حیات روانی انسان ها کمک شایانی می نماید.) هس

 (1166رهنما، 

 

  :ماهیت مطالعات روان شناختی

روان شناسی و  روان شناسی عبارت است از علم مطالعه رفتار و فرایندهاي ذهنی. رفتار انسانی نقطه مشترک علم

خاطر همین عامل مشترک ) رفتار انسانی(، روان شناسان  تصمیم گرفتند تا شعاع تعلیم و تربیت است. به 

مطالعات خود را به حوزه ي تربیت نیز گسترش دهند. این گسترش و دست اندازي به دلیل اهمیتی بود که روان 

ار و ارائه ي راه شناسی براي تربیت و تعدیل رفتارها قائل بود. در واقع اگر هدف اولیه ي روان شناسی شناخت رفت

» حل بود، با گسترش نفوذ رفتارشناسی به حوزه تعلیم و تربیت که عمدتا در قالب رشته علمی جدیدي به نام 
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به تحقق پیوست، اصالح و تعدیل موثر رفتارهاي آموزشی و پرورشی نیز جز اهداف آن در « روان شناسی تربیتی

 ( 2017، 1آمد.) باربلز

ئله یا امري روان شناسانه است، یعنی فعالیت آدمی در هر شرایطی از وضع روانی یا زندگی انسان اساسا یک مس

(. به 11: 1177شخصیتی او متاثر است که این حقیقت در تربیت بیشتر محسوس و آشکار است) شعاري نژاد، 

ود زنده به عبارتی روان شناسی عبارت است از مطالعه و شناخت علمی چگونگی و چرایی ابعاد مختلف رفتار موج

ویژه انسان به یک معنا روان شناسی همان رفتارشناسی است. منظور از رفتار آن دسته از حاالت، عادت ها، 

فعالیت ها، کنش ها و واکنش هاي نسبتا پایدار است که از انسان سر می زند و همواره قابل مشاهده، اندازه 

 (12: 1161گیري، ارزیابی و پیش بینی است) افروز، 

 

 طه فلسفه با روان شناسی و تعلیم و تربیت:راب

فلسفه در پی درک و فهم نحوه ي وجود و هستی انسان است در حالی که روان شناسی مشخصا به دنبال فهم 

رفتار آدمی است. به دلیل فهم زندگانی انسانی امري پیچیده و چند وجهی است، فلسفه شامل بررسی دامنه ي 

و تربیت اما در پی ساخته و پرداخته کردن انسان )شاگرد( با توجه به فلسفه و وسیعی از موضوعات است. تعلیم 

ارزش هاي حاکم بر هر جامعه می باشد. بدین ترتیب مالحظه می گردد که این سه حوزه مطالعات بشري)فلسفه، 

انسایت خطی است تعلیم و تربیت و روان شناسی( یک نقطه ثقل یا اتکایی به نام انسان دارند. به عبارتی انسان و 

 (1161که این سه رشته را بهم متصل می کند. )حاتمی، 

علم » در حقیقت این فیلسوفان بودند که به مباحث گوناگون درباره عملکردهاي انسان در بخشی از فلسفه به نام 

به نحوي می پرداختند، در این میان کمتر فیلسوفی از زمان ارسطو تا مالصدرا می توان سراغ گرفت که « النفس

نپرداخته باشند. از این رو هر مکتب روان شناختی از « 4تفکر»و « 1ادراک»، « 2احساس»به مباحثی از قبیل 

طریق پیش فرض هاي پنهان و آشکاري که ریشه در تعالیم فلسفی داشته، تکامل پیدا کرده و نظریه هاي روان 

یا معاصر بوده است. البته در این میان روان  شناختی اغلب تحت تاثیر یا ملهم از اندیشه هاي فلسفی گذشته

شناسی حاکم بر اروپا خصلتا فلسفی تر از جریانات روان شناسی امریکایی بوده است.) میزیاک و سکستون، ترجمه 

 (1157ي رضوانی، 

م تالش فیلسوفان در راه مطالعه ي انسان، زمینه را براي گسترش مکاتب و دیدگاه هاي مختلف روان شناسی فراه

                                                   
1 Burbules 

2 Sensation 

3 Perception 

4 Thought 
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گفت که: روان شناسی هم یک علم تجربی است و هم یک علم « 1برنتانو»نمود، به نحوي که می توان همصدا با 

غیر تجربی و غیر عینی. غیر عینی بودن آن به این دلیل است که از پدیده هاي ذهنی و روابط آنها بحث می کند 

(. 12: 1157رار می دهد.) خزازي و دولتی، و عینی بودنش به خاطر آن است که حاالت روانی را مورد پژوهش ق

بدینسان هر کجا در روان شناسی توجه به درک مبانی نظري و پدیده هاي روانی و روابط آنها با بدن بیشتر باشد، 

به فلسفه نزدیک تر میشویم و هرجا به جهت گیري زیست شناختی و مبانی فیزیولوژي متمرکز گردیم، به روان 

یکی از اولین موضوعاتی است که حلقه « ارتباط نفس و بدن»ایم. به نظر می رسد مساله شناسی نزدیک تر شده 

پیوند و اتصال میان فلسفه و روان شناسی به حساب می آید. با اینکه روان شناسی از عوارض ذاتی روان سخن می 

ر مقدمات و مبانی فلسفی گوید و مستقیما به روح شناسی نمی پردازد، لیکن هرنوع علم معتبر روان شناسی باید ب

 معتبر بنا گردد.

خالصه اینکه اگرچه امروزه روان شناسی و فلسفه جدایی از هم را کامال پذیرفته اند و روان شناسی تحت تاثیر 

روش علمی خود را از قید وابستگی هاي فلسفی وارهانیده است و به صورت علمی مستقل درآمده و خود را از 

کن نشانه هاي زیادي وجود دارد که هم روان شناسان از مفروضات و معارف فلسفی الهام خانواده علوم تجربی؛ لی

می گیرند و هم متقابال نتایج تحقیقات روان شناسی سبب تکمیل دیدگاه هاي فلسفی در مورد رابطه نفس و بدن 

 و سایر مباحث مشترک می گردد.

 

 :مناسبات فلسفه تعلیم و تربیت و روان شناسی

پرداختن به مناسبات فلسفه تعلیم و تربیت و روان شناسی، به انواع روابط و نسبت هاي فلسفه با روان پیش از 

شناسی به طور کلی اشاره می گردد. در پی آن به نسبت هاي فلسفه تعلیم و تربیت به عنوان یکی از شاخه هاي 

، انواع روابط فلسفه و روان شناسی را (1112فلسفه با روان شناسی به صورت اختصاصی نظر خواهیم افکند. باقري)

.جایگاه 2« فلسفه در برابر علم».جایگاه روان شناسی در نسبت1در سه رابطه یا نسبت زیر دسته بندي کرده است: 

 «فلسفه در علم».جایگاه روان شناسی در نسبت 1و « علم در فلسفه»روان شناسی در نسبت

دو به مشابه دو حوزه یا دو دانش مختلف فرض می گردند؛ در این  این« فلسفه در برابر عام»در نسبت اول یعنی 

تلقی کنیم؛ نظرورزي هاي فیلسوفانه می تواند پیوندي را میان این دو « نظرورزي»صورت اگر فلسفه را به مفهوم 

آید. حوزه برقرار کند. در این پیوند پیش فرض هایی از ناحیه فلسفه براي روان شناسی به عنوان علم فراهم می 

به عنوان نمونه می توان به روان شناسی پیاژه اشاره کرده وي برخی از پیش فرض هاي اساسی خود را از فلسفه 

کانت اخذ کرده است. کانت ذهن را به منزله ي امري ساختمند و ساختمند کننده در نظر گرفت، پیاژه نیز به 

                                                   
1 Brentano 
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، بلکه موجودیتی ساختارمند در نظر می گیرد پیروي کانت ذهن کودک را نه همچون لوحی سفید و خالی از نقش

 که تجربه ها و ارتباط کودک با محیط را ساختمند می کند.

در نظر بگیریم، باز هم تاثیر گذاري فلسفه بر روان شناسی به منزله علم « تحلیل»اگر چنانچه فلسفه را در مفهوم 

می تواند کار روان شناس را زیر ذره بین نقادي  برقرار خواهد بود؛ به عبارتی فیلسوف تحلیلی با تحلیل هاي خود

هوارد »در مورد نظریه هوش هاي چندگانه « 1جان وایت»قرار دهد. به عنوان نمونه می توان به نقادي هاي 

اشاره کرد. در حالی که گاردنر به عنوان یک روان شناسی تجربی ادعا می کند که هوش هاي چندگانه را « 2گاردنر

ایت وي را از این حیث مورد انتقاد قرار می دهد که وي مواجهه ي پیشینی با هوش هاي کشف کرده است؛ و

سخن « 4گونه هاي دانش»که از  1چندگانه انجام داده است، کما بیش همچون مواجهه ي پیشینی پاول هرست

 (1112گفته است، بدون این که ادعاي کشفی تجربی داشته باشد.) باقري،

» که می توان بین فلسفه و روان شناسی متصور بود، جایگاه روان شناسی در نسبت  دومین نسبت یا رابطه اي

است. در این نسبت علم در درون فلسفه فرض می گردد؛ در این صورت علم روان شناسی که از « علم در فلسفه

ی روان جنس تجربی است، در فلسفه النه می کند. در این تصویر، فیلسوف روان شناس گري می کند. به بیان

شناسی در داخل کار فیلسوف قرار می گیرد. نیچه نمونه بارز این گونه رابطه را به نمایش است. دقت هاي وي در 

حاالت و ویژگی هاي روانی، گونه اي روان شناختی دارد. همچون بررسی هاي وي در مورد حالت انتقام جویی 

خود »دیگر سارتر است. زمانی که وي صحبت از  که بعدها بر فروید تاثیري اساسی گذاشت. نمونه 7مذبوحانه

می کند. بحث هاي پیچیده وي در مورد گونه هاي پیچیده خود فریبی، شکل روان شناختی دارد. « 7فریبی

درست همانند مکانیزم هاي روانی فروید، با این تفاوت که سارتر برخالف فروید، آن را خود آگاهانه می داند) 

 (1112باقري، 

فلسفه در »ارتباط قابل تصور میان فلسفه و روان شناسی، تحت عنوان جایگاه روان شناسی در نسبت سومین نوع 

جاي می گیرد. در اینجا فلسفه بر آشیانه علم فرود می آید و در آن خانه می کند. به عنوان مثال دیدگاه « علم

؛ 5و علم به صورت شبکه اي بی رخنهرابطه فلسفه « شبکه اي کردن»در این تصور قرار می گیرد. وي با « کوآین»

و قرار دادن بحث هاي همتی شناختی فلسفه )انتولوژي( به منزله فرض هایی در علم، سرنوشت آنها را به موفقیت 

 علم گره می زند. اگر علم ورزي موفق شود، در این صورت فرض هاي فلسفی آن نیز قابل قبول خواهد بود.

                                                   
1 John white 
2 Paul Hirst 

3 Hovard Gardner 

4 Forms of Knowledge 

5 Resentment 

6 Self_deception 

7 Seamless web 
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طبیعی »سفی نیز به همراه علم فروخواهد ریخت. بحث هاي کواین در مورد و در غیر اینصورت، فرض هاي فل   

، جایگاه روان شناسی را به خوبی به نمایش گذاشته است. به نظر وي معرفت شناسی به « کردن معرفت شناسی

رایی منزله بخشی از کار سنتی فلسفی، باید جاي خود را به روان شناسی بدهد، روان شناسی ابتدا در شکل رفتارگ

و سپس در شکل عصب شناختی روشن خواهد کرد که معرفت آدمی چیست و چه ویژگی هایی دارد) باقري، 

1112.) 

 

 :مناسبات خاص فلسفه تعلیم و تربیت با روان شناسی

( بدان 1112اکنون با توجه به سه شکل ارتباط ممکن بین فلسفه و روان شناسی که در باال به نقل از باقري )

 تبیین رابطه هاي ممکن و متصور بین فلسفه و تربیت و روان شناسی به صورت خاص می پردازیم: اشاره شد به

دو حوزه مستقل مطالعاتی هستند که در آن فلسفه « روان شناسی»و « فلسفه تعلیم و تربیت»در فرض اول  .1

می گردد. پر واضح  تعلیم و تربیت به مثابه تالش فلسفی جهت تنویر و روشنگري یافته هاي روان شناسی تلقی

است که در اینجا چون در پیوند با مسائل تعلیم و تربیت بحث می گردد، منظور از روان شناسی همان روان 

شناسی تربیتی است. در این نوع از رابطه روان شناسان تربیتی از قبیل، ثورندایک و برونر به تربیت از فلسفه هاي 

سم)ذهنیت گرائی( متاثر بوده اند. نمونه دیگر این دسته از رابطه را می تربیتی رئالیسم)عینیت گرائی( و ایده آلی

انسان »توان در کار روان شناسان انسان گرا مانند راجرز و مازلو مشاهده کرد که از سابقه فلسفه ورزي هاي

 متاثر گردیده اند.« 2هستی آسا»و « 1گرایانه

بل تصور است. در این نسبت علم در درون فلسفه فرض دوم جایگاه روان شناسی در نسبت علم در فلسفه قا .2

فرض شده و روان شناسی به مثابه یک علم تجربی در درون فلسفه النه می گزیند. در این تصویر رابطه فلسفه 

تعلیم و تربیت با روان شناسی به صورتی است که فیلسوف تعلیم و تربیت در کار اصلی خود که همانا فلسفیدن 

م و تربیت است، از دلمشغولی روانی مربیان سرچشمه گرفته و مبناي استنتاجات تربیتی آنان پیرامون مسائل تعلی

واقع می گردد. نمونه هایی از این دست، کارهاي فلسفی تاثیرگذارد ایجاد در نهضت هاي تربیتی را می توان در 

روان  -ابطه تامالت فلسفیمشاهده کرد. در این نوع از ر« مدارس سامرهیل»و « فروبل»، « پستالوزي»کارهاي 

شناختی فیلسوفان و مربیان توانسته است منشا الهاماتی براي کارهاي تربیتی و پرورشی قرار گیرد. نمونه دینی 

تربیتی  -نقش موثري داشت و حتی تامالت فلسفی« توماس اکونیاس»آن را می توان در تامالت الهیاتی 

انجامید. می تواند نمونه اي از این تصویر و تصور از « دکارت» که به پرورش شاگردان فلسفی مانند« سیوعیان»

نسبت فلسفه تربیتی با روان شناسی تلقی گردد؛ به عبارتی در این نسبت از رابطه بین این دو حوزه تخصصی، 

                                                   
1 humanistic 

2 existential 
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بیتی روان شناختی و عرفانی فیلسوفان و به ویژه مربیان منشا الهاماتی در زمینه ایجاد نهادهاي تر -تامالت فلسفی

توسط فروبل می گردد و جریانات تربیتی تحت « باغ کودکان»توسط پدر پستالوزي یا « نوانخانه ها»مانند تاسیس 

 تاثیر تامالت روان شناختی واقع می گردد.

( خاطر 1112نوع سوم از رابطه این دو حوزه در عنوان فلسفه در علم قابل گنجایش است. همانگونه که باقري) .1

این خط ارتباطی رابطه فلسفه )فلسفه تعلیم و تربیت( با علم )علم روان شناسی( را به صورت نشان کرده است. 

شبکه اي بی رخنه در نظر می گیرد که در آن به فروکاهش معرفت شناسی به عنوان شعبه اي از فلسفه به روان 

قاء پیدا می کند. نمونه هاي شناسی صورت می گیرد و جایگاه روان شناسی تا پایگاه فلسفه باال کشیده شده و ارت

دیویی شاهد بود. جان « فلسفه تربیتی عمل گرایانه»کواین و « معرفت شناسی طبیعی»بارز آن را می توان در 

دیویی نیز با کم اهمیت تلقی کردن متافیزیک و فروکاهش هرام متافیزیکی به امري فیزیکی و مادي از فلسفه 

ي طبیعت گرایانه، روان شناختی و جامعه شناختی قوي دارد و از تامالت تربیتی تصویري ارائه می دهد که جنبه 

 فلسفی سنتی بویژه ایده آلیسم فاصله می گیرد.

 

 خالصه و نتیجه گیري:

روان شناسی به عنوان علم مطالعه رفتار و فرایندهاي ذهنی و لسفه تعلیم و تربیت به عنوان یکی از علوم فلسفی 

در در مجموعه علوم تربیتی با یکدیگر نسبت و ارتباط وثیقی دارند. حلقه اتصال و همچنین شاخه ي اصلی و ما

این دو حوزه مطالعاتی انسان و انسانیت است. به عبارتی اگر هدف اولیه ي روان شناسی شناخت رفتار آدمی به 

هت می تواند منظور اصالح و تعدیل رفتارها باشد، تعلیم و تربیت و بویژه فلسفه تعلیم و تربیت در این ج

 مفروضات و مبانی نظري روان شناسی تربیتی را به طور خاص و روان شناسی عمومی به نحو عام را تامین نمایند.

تالش فیلسوفان در مسیر مطالعه انسان، زمینه گسترش مکاتب و دیدگاه هاي مختلف روان شناسی را فراهم نمود. 

کلی به گونه اي است که هر گاه در مطالعات روان شناختی  رابطه بین دو حوزه ي فلسفه و روان شناسی به طور

توجه به درک مبانی نظري و پدیده هاي روانی و وارسی پیش فرض هاي فلسفی غالب می گردد، روان شناسی به 

فلسفه نزدیک شده و هر جا جهت گیري زیست شناختی و مبانی فیزیولوژیک انسان یا مطالعات مربوط به انسان 

 . فلسفه به روان شناسی نزدیک می گردد.غالب می گردد

( که به تربیت زیر 1112به طور کلی سه نوع نسبت و ارتباط میان فلسفه و روان شناسی قابل تصور است )باقري، 

.فلسفه در علم. با مبنا قرار دادن اشکال سه گانه رابطه فلسفه 1.علم در فلسفه و 2.فلسفه در برابر علم 1می باشند: 

 مقوله زیر قرار دارد: 1وان رابطه فلسفه تعلیم و تربیت با روان شناسی را نیز در و علم، می ت

فلسفه تعلیم و تربیت به مثابه یک شاخه مطالعاتی فلسفی که کار اصلی آن فلسفیدن در قبال مسائل اساسی  .1
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حلقه ي  تعلیم و تربیت است و روان شناسی به ویژه ي روان شناسی تربیتی به عنوان یک رشته تخصصی که

پیوند بین فلسفه با روان شناسی است. نمونه هاي آن را در کارهاي روان شناسان تربیتی همچون ثورندایک و 

برونر و همچنین در آثار روان شناسان انسان گرا مانند راجرز و مازلو، می توان سراغ گرفت که به ترتیب از فلسفه 

 لیسم متاثر گردیده اند.هاي رئالیسم، ایده آلیسم، اومانیسم و اگزستانسیا

فلسفه تعلیم و تربیت به مثابه انجام تامالت فلسفی فیلسوفان که در این تلقی کار فیلسوف تعلیم و تربیت  .2

تربیتی است _و پرداختن به دلمشغولی هاي غالب روان شناختی صاحبان اندیشه هاي فلسفی« خودتاملی»نوعی 

همچون نوانخانه هاي پستالوزي، باغ کودکان فروبل و مدارس سامر که ثمره آن در نهضت ها و نهادهاي تربیتی 

هیل که بر مبناي آزادي کودکان استوار گردیده اند قابل مشاهده است. همچنین نوع دینی این گونه از تامالت 

 می توان سراغ گرفت.« 1اصحاب مدرسه»تربیتی را در پیدایش فلسفه تربیتی_فلسفی

هاي فلسفه تعلیم و تربیت و روان شناسی متاثر از آراء کواین)فلسفه علم( و قرائت یا نسبت سوم از نسبت  .1

دیویی)فلسفه تعلیم و تربیت( است. در این دیدگاه رابطه این دو حوزه مطالعاتی به مانند شبکه اي بی رخنه در 

شناسی و نظر گرفته می شود که در آن شاهد فروکاهش معرفت شناسی به عنوان شاخه اي از فلسفه به روان 

عمل گرایی طبیعت »بالنتیجه فروغلتیدن در دامان معرفت شناسی طبیعی کواین و عمل بر مبناي آموزه هاي 

 دیویی و رورتی برجستگی خاص پیدا می کند.« گرایانه ي

به عنوان سخن پایانی باید خاطرنشان کرد که نه تنها فلسفه تعلیم و تربیت بر روي روان شناسی داراي تاثیرات 

اوت با اشکال و صورت هاي گفته شده می باشد، بلکه روان شناسی به ویژه دو شاخه نوشکفته آن یعنی روان متف

شناختی شناختی و روان شناسی زیستی، ضمن اینکه چهره جدیدي از روان شناسی به عنوان یکی از علوم 

ولیبرالیسم، نظریه هاي انتقادي تعلیم رفتاري ارائه داده اند؛ در فلسفه هاي تربیتی جدید از قبیل، نوعمل گرایی، ن

بسیار تاثیرگذار و نقش آفرین بوده اند این واقعیت نشان دهنده  2و تربیت و نظریه هاي یادگیري سازنده گرایی

 پتانسیل هر دو حوزه مطالعاتی در تاثیر متقابل بر یکدیگر و تعیین پروژه هاي مطالعاتی بین رشته اي، می باشد.

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 Naturalistic Pragmatism  
2 Constructivism  
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Abstract 

Considering that any psychological attitude to human comes from a metaphysical view of human; 

So from the beginning, the relation between philosophy and psychology generally have been 

considered. 

In this paper with aims to clarify the relation between philosophy and psychology types 

in generally has been analyzed the certain relation of philosophy of education as one of the 

philosophies challenging with psychology and interaction of these two. 

Method of studying has been done by conceptual analysis and with using the Receipt tool and 

concept analysis Form. The main results are as follows: the relation between psychology and 

philosophy of education can be summarized in under hypothetical scenario: 

1. The effect of educative philosophical schools of realism, idealism, humanism and existentialism 

on psychologists like Srndayk, Brunner, Rogers and Maslow 

2. The philosophy of education same as do the philosophers philosophical Contemplation through 

the "self Contemplation" to be found in the work of educators like Pstalvzy and Froebel 

3. The third reading of the relation between psychology and philosophy of education can be found 

in the ideas of people like Quine (Philosophy of Science) whose influence on Dewey (philosophy 

of education) is visible, which is the reductionist of epistemology to psychology. 

4. psychology, especially branches of cognitive psychology and biological psychologyin 

educational philosophy like Neo-pragmatism, Neo-liberalism, critical theory and Constructivism 

theory, has been very influenced . 

Key words: philosophy of education, psychology, Relations, reductionist of richness of the 

findings. 
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 ایران تربیت و تعلیم نظام تحول سند در هنری تربیت جایگاه بررسی و نقد

 

 1پورایران منیر، ماه2، زهره همایون1بابک شمشیري

 

 چکیده:

، امینـی، یزدانـی،    فـر تمنـایی ) است بوده مطرح هنري تربیت یعنی آموزش از مهمی کارکرد همواره بشر تاریخ در

 اسـت  شـده  اشـاره  آن اهمیـت  به نیز رسمی تربیت و تعلیم نظام بنیادین تحول سند در(. 42:، ص1161 کاشانی،

 سـند  اسـاس  بـر  تـا  برآننـد  مقاله این پژوهشگران منظور، همین به(. 1110 پرورش، و آموزش بنیادین تحول سند)

 وضـعیت  و جایگـاه  ابتـدا  بنـابراین . بپردازند پرورش و آموزش نظام در زیباشناسی تربیت بررسی به بنیادین تحول

-نمـوده  واکـاوي  را آن زیربنایی علت سپس کرده بررسی کشور رسمی تربیت و تعلیم يمنظومه در را هنري تربیت

 در آن واقعیـت  و تحـول  سـند  در هنـري  تربیـت  مدعاي بین ايمالحظه قابل شکاف که دهدمی نشان هایافته. اند

 مشـاء  يفلسـفه  از منبعـث  کـه  اسـت  سـند  ایـن  بر حاکم پارادایم در اصلی علت و دارد وجود تربیت و تعلیم نظام

 تربیـت  و رشـد  ظرفیـت  کـه  بسـتري  عنـوان  بـه  را اسالمی عرفان حضور و ناکافی را حاکم رویکرد نهایتاً. باشد می

 کنـونی  وضـعیت  بررسـی  بـراي  پـژوهش  روش مقالـه  این در. اندکرده پیشنهاد داراست؛ را احساسی و زیباشناسی

 روش زیربنـایی  علت براي و 4مبنا داده ي نظریه گیري بکار با حدوثی مصاحبه و کیفی محتواي تحلیل هنري تربیت

 .است تأملی استفاده شده

 اسـالمی،  فلسـفه  تربیـت،  و تعلـیم  نظـام  بنیـادین  تحول سند زیباشناسی، تربیت هنري، تربیت: کلیدی کلمات

 .اسالمی عرفان

 

 مقدمه:  

 تعلـیم  قلمـرو  به ورودش موجب تدریج به پیوند این که است بوده چنان انسان حیات با هنر پیوند  تاریخ، طول در

فـر،  تمنـایی )  اسـت  گردیـده  منجر هنري تربیت یعنی آموزشی نظام در مهم کارکردي پیدایش به و شده تربیت و

 رایمـر  بنـت  که است تحلیلی تعریفی هنري تربیت جامع تعاریف از یکی (.42 ، ص:1161 کاشانی،امینی، یزدانی، 

 هـاي ویژگـی  بـه  نسـبت  حساسـیت  و آگـاهی  رشـد  عنـوان  بـه  را هنـري  تربیـت  وي. است کرده ارائه مفهوم ازین

                                                   
1 دانشگاه شیراز، بخش مبانی تعلیم و تربیت، شیراز، ایران،  -  Bshamshiri@rose.shiraz.ac.ir 

2 دانشگاه شیراز، بخش مبانی تعلیم و تربیت، شیراز، ایران،  - Zohrehomayoon1@gmail.com ،) نویسنده مسئول (.   
3 دانشگاه تهران، بخش مبانی تعلیم و تربیت، تهران، ایران، -  Iranpoormahmonir@gmail.com  

4- Grounded Theory Method 
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( 220: ص ،1160 امینـی،  و مهرمحمـدي  از نقـل  بـه  ،1152 رایمـر، )  کندمی تعریف هاپدیده و اشیا زیباشناختی

 چـاپمن  مثـال  طـور  بـه  زیـرا . قائلنـد  بجایی اهمیت هنري تربیت براي هم صاحبنظران دیگر رایمر، نظر با مترادف

 ارتبـاط  برقـراري  کردن، حرکت شنیدن، چگونه دیدن، چگونه هنري، تربیت طریق از  آموزاندانش که است معتقد

 جـی  جـروم  همچنـین (. 221: ص امینـی،  و مهرمحمـدي  از نقـل  بـه  ،1151 چاپمن،)  گیرندمی یاد را احساس و

 و حسـی  تجـارب  حساسـیت  و توجـه  رشـد  و مختلف حواس آموزش بر ناظر را هنري تربیت گارتسون و منهاوس

 مـن،  هـاوس )  اسـت  پـذیر امکـان  آمـوزش  سایه در امر این که دانندمی هنري هايجلوه با عمیق برخورد و لمسی

 هنرهـاي  به محدود را هنري تربیت اما، میلبورن و بارو(.  222: ص ،1160 امینی، و مهرمحمدي از نقل به ،1151

 هـم  گفـت  تـوان مـی  بنـابراین (. 222: ص امینی، و مهرمحمدي از نقل به ،1161 میلبورن، و بارو)  دانندمی خلّاق

 توجـه  مـورد  زیباشناسـی  تربیـت  يحـوزه  در نـو  اثـر  خلـق  توانمنـدي  هـم  و هنـر  عاطفی مهارتی، شناختی، رشد

 بـه  تربیت، مختلف ابعاد کنار در کشور رسمی تربیت و تعلیم نظام در. است بوده هنري تربیت و تعلیم اندیشمندان

-و پـژوهش  (1110 پـرورش،  و آمـوزش  بنیادین تحول سند)  شده اشاره هم متربیان زیباشناختی و هنري تربیت

  هایی هم حول این موضوع صورت گرفته است.

طراحی الگوي مطلوب تربیـت هنـري در   "( در پژوهشی با عنوان 1160چنانچه مهرمحمدي و امینی ) در این باره،

یک الگـوي   "هاي درسی دوره ابتداییدوره ابتدایی برآنند تا با توجه به کمبودها و مشکالت تربیت هنري در برنامه

 برنامه درسی تربیت هنري معرفی و ارائه داده است.

وضع موجود تربیـت هنـري را    "تربیت هنري در نظام آموزشی ایران"ر پژوهشی با عنوان ( د1112رضایی، منیره )

هـاي اصـلی آمـوزش و    تحلیل و ارزیابی کرده؛ سپس به دنبال شناسایی نقاط قـوت و ضـعف آن بـر اسـاس مؤلفـه     

 ها و راهکارها برآمدند.پرورش و تعیین چالش

هـاي هنـري و   یر آموزش با رویکرد تربیت هنري بر فعالیتتاث "( در مقاله 1110فالحی، صفري و یوسف فرحنک )

ضمن بررسی  رویکردهاي مختلـف آمـوزش هنـر بـه معرفـی روش       "آموزان پایه چهارمهاي فرآیندي دانشمهارت

-هـاي فرآینـدي دانـش   هاي هنري و مهـارت تربیت هنري پرداخته و به بررسی تأثیر روش تربیت هنري بر فعالیت

 اند. ابتدایی پرداختهآموزان پایه چهارم 

آمـوزان  آموزش هنر با رویکرد تربیت هنري و خالقیت دانش "( در مقاله 1110سورتیجی اوکرکایی و رستگار پور )

که کمی پرداخته شده است؛ به ایـن نتیجـه رسـیده کـه      "65-66پایه پنجم دبستان هاي ایران در سال تحصیلی 

ي هـاي ایـران رابطـه   آموزان پایـه پـنجم دبسـتان   قیت در بین دانشبین آموزش هنر با رویکرد تربیت هنري و خال

 معناداري وجود ندارد. 

 دانـش  در زیباشناسـی  تحول مراحل بررسی "پژوهشی کمّی با عنوان  ( در1165مهر محمدي، دالور و قطریفی ) 
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 شـهر  آمـوزان  دانـش  شناسـی  زیبایی تحول تحولی، مراحل تحقیقی از استفاده با تا کوشیده اند "تهران شهر آموزان

 سـنی  هـاي  رده آمـوزان  دانش در را زیباشناسانه غیر از زیباشناسانه آثار تشخیص توانایی کنند و شناسایی را تهران

 ایـن  و یابد می بهبود سن افزایش مذکور با نهایتاً دریافته اند که توانایی .دهند قرار مقایسه و  بررسی مورد گوناگون

   .است پسران از بیشتر معناداري طور به  تراندخ در توانایی

 بـه  کـه  "تربیـت  و تعلـیم  در آن کــاربرد  و برودي هـري زیـباشناسی بررسی و نقد "پژوهش   ( در1161رضایی ) 

 تربیـت  و تعلـیم  بـراي  آن  کاربردهـاي   اسـتخراج  و اسـتنتاج  نیـز  و بـرودي  زیـباشناسی ي نـظریه تحلیل و بررسی

 بـا  کرده اسـت. سـپس   تحلیل و تـوصیف،تبیین  یـکدیگر با مفاهیم آن  ارتباط و  اصلی مفاهیم  ابتدادارد؛   اختصاص

کـرده   اســتخراج  و  اســتنباط  تربیت و تعلیم براي برودي را شناسی زیبایی ي نظریه استنتاجی،کاربردهاي رویکرد

 .است

هـاي  افـزایش اثربخشـی آمـوزه    "تربیت دینـی کاربرد زیباگرایی و هنر در  "( در 1111صابري و سعیدي رضوانی )

گویی به مفاهیم زیباشناسی، نمادهاي هنري، تربیـت هنـري و ارتبـاط آن را بـا تربیـت      دینی را در چارچوب پاسخ

 دینی بررسی نموده است.  

ضـمن   "آموزشـی  نظـام  در هنـري  تربیت کارکردهاي در تأملی "( در 1161تمنایی فر، امینی، یزدانی و کاشانی )

رسی وضعیت موجود تربیت هنري در نظام آموزشی ایـران و جهـان اهمیـت و ضـرورت تربیـت هنـري در نظـام        بر

شـناختی  نماید. سپس پیامدها و آثار تربیت هنري در نظام آموزش و پرورش را در قالب روانآموزشی را تبیین می

 کند.و جمعی بررسی می

به تبیـین   "عشق به عنوان برنامه درسی پوچ "قی با عنوان (، در تحقی1165شیخالر )  زاده الهدي، طهماسب علم

پـردازد. در ایـن تحقیـق کمّـی،     دهد میضرورت آموزش مفهوم عشق که بخشی از برنامه درسی پوچ را تشکیل می

هاي عشق مورد بررسی قـرار گرفتـه و   آموزان شهر تهران در سه مقوله معنا، مفهوم، مصادیق و ویژگیدیدگاه دانش

گراست که تعلیم و تربیت آموزان از عشق متناسب با رویکرد کلبه این نتیجه رسیده است که برداشت دانش نهایتاً

 شود.گرا یک رویکرد غالب محسوب میمعنویت

ي وضعیت تربیت هنري امروز اسـت؛ ولـی هیچکـدام از زاویـه     بینیم تحقیقات صورت گرفته دربارههمانطور که می

ي حاظر به دنبال آن اسـت تـا بررسـی کنـد کـه بـا وجـود        اند. اما مقالهمسأله نپرداخته سند تحول بنیادین به این

هـدف تحقـق تربیـت زیباشناسـی، وضـعیت       با متناظر مدارس در هنر آموزش ساعات و هنر گنجانده شدن دروس

  تحقق تربیت هنري و زیباشناسی در نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور چگونه و دلیل آن چیست.

 کـه  رویـم مـی  اهـدافی  زیربناهـاي  تحلیل سراغ به فلسفی، و کیفی هايبررسی چارچوب در و امر این بررسی براي

 بنیـادین  تحـول  سـند  مسـأله،  ایـن  بر، بنا. است گردیده تعریف و تنظیم نظام این در هنر تربیت و تعلیم با مرتبط
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 و تعلـیم  اهـداف  مبنـایی  چنـین  اسـاس  بـر  زیرا. گیردمی قرار بررسی مورد زیربنایی سند عنوان به تربیت و تعلیم

 کـه  اسـت  این حاظر مقاله هدف ترتیب بدین. گیردمی صورت هم ریزيبرنامه آن دنبال به و شودمی تنظیم تربیت

 بنیـادین  تحـول  سند در آن مدعاي به توجه با را تربیت و تعلیم نظام در زیباشناسی و هنري تربیت نقش و جایگاه

 :است زیر قرار به پژوهش سؤالهاي کلی هدف این با متناظر. دهد قرار بررسی مورد پرورش و آموزش

 چـه  از پـرورش  و آمـوزش  بنیـادین  تحـول  سـند  بـر  تکیه با تربیت و تعلیم نظام در زیباشناسی و هنري . تربیت1

 است؟ برخوردار جایگاهی

 است؟ چگونه موجود واقعیات به توجه با مدارس در هنري تربیت وضعت .2

 چیست؟ آن دالیل تحول، سند در زیباشناسی و هنري تربیت نازل جایگاه صورت . در1

 کیفی محتواي تحلیل اول سؤال پژوهش روش یعنی. بود خواهد شده مطرح سؤالهاي با متناسب نیز پژوهش روش

 .شد خواهد پژوهش تأملی روش مبناي بر دوم سؤال و است

 عنـوان  بـه  مصاحبه، مورد افراد انتخاب ،(71، ص: 1114) مورهاوس و میکات از نقل به گیوبا و لینکولن نظر مطابق

 ي نقطـه  بـه  رسـیدن  بـراي  افـراد  تعـداد  و گرفـت  انجـام   تعقیبـی  و پیدایشـی  صـورت  به انتخاب، مورد هاي نمونه

 .بود نفر 12 پژوهش این در نمونه انتخاب در تنوع حداکثر اصل رعایت با ،  شدگی اشباع

 مـورد  افـراد  انتخـاب  در گـر  پـژوهش  (،77، ص: 1114 مورهاوس، و میکات از نقل 1110) پِتَن دیدگاه به استناد با

 بیشـترین  و بهتـرین  ،(1167) گیوبـا  و لیـنکن  اسـتناد  بـه  کـه  اي گونـه  به. نمود عمل  هدفمند ي شیوه به مطالعه

 ..بدهند گر پژوهش به پژوهش موضوع قلمرو در را اطالعات

 

 بحث اصلی:

پـرورش  وگذاري آمـوزش پرورش بر اساس قانون مصوب مجلس شوراي اسالمی مرجع سیاستوعالی آموزششوراي 

هـاي آموزشـی   هاي کلی نظام است و وظیفـه دارد بـا تعیـین خـط مشـی     عمومی و متوسطه در چارچوب سیاست

هـا و در نهایـت   تهاي درسی و تربیتی مقررات آموزشی و ... بسـترهاي قـانونی بـراي اجـراي سیاسـ     تصویب برنامه

دستیابی به اهداف نظام تعلیم و تربیت را فرآهم آورد. در خصوص تربیت هنري، این نهاد، اهداف فرهنگـی هنـري   

نژاد، رزاقی، را به صورت شناخت و پرورش ذوق و هنر ملی و اسالمی در دستور کار دارد ) شرکایی اردکانی، ریاحی

پرورش در باب تربیت هنري و زیباشناسـی  وتحول بنیادین آموزش (. در همین راستا سند21 -20و 15، صص: 11

 هنرمندانـه  مصـنوعات  و الهـی  آفـرینش  زیباشناسانه درک و قدرشناسی با که یافتگانی تربیت پرورش"آمده است 

 هنـري  آثـار  خلق در الزم هايتوانمندي تخیل، قدرت از گیريبهره و فرهنگیمیان و فرهنگی مفاهیم درک بشري،

 نظـام  اسـاس  بـر  جهـانی  و ملـی  سـطح  در هنري و تمدنی فرهنگی، میراث تعالی و حفظ براي و آورند دست به را
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 آن تحقـق  بـه  مربـوط  راهکارهـاي  در سـپس (. 5، ص: 1110آپ، بنیادین تحول سند)  " کوشندمی اسالمی معیار

تعدادي اندک از راهکارها که بـه  جز در  و است نشده هنري تربیت شدن محقق به کمک چگونگی به اياشاره هیچ

کارگیري روشهاي خالق، فعال و تعالی هاي فردي به ویژه جنستی و جغرافیایی و همچنین بهدر نظر گرفتن تفاوت

بخش اشاره شده است به راهکار الزم و واضحی دال بر تحقق تربیت زیباشناسی، رهنمون نگردیده اسـت ) همـان،   

 (.6ص: 

ي تواند جداي از اندیشـه هاي بنیادین یک سند در زمینه علوم انسانی، نمیاستگاه اندیشهدانیم خوهمانطور که می

توان در خصوص سند تحول بنیادین تعلیم و تربیـت کشـور هـم بـه نقـب      صاحبنظران آن کشور باشد. بنابراین می

ري، دکتر حسـینی و  هاي فکري اندیشمندان دست زد. در ایران افردي چون دکتر شریعتمداري، مطهري، باقریشه

 تربیـت  و تعلـیم » کتـاب  در بخشـی از  حسینی اند. به طور مثال دکترغیره در این حوزه صاحب فکر و عقیده بوده

 آنگـاه  گمـارده  همت اسالمی تربیت و تعلیم نظري ابعاد یا و قالب بیان و تشریح به «اصول و منابع مبانی،: اسالمی

. وي نیـز در جـایی از فرهنـگ    (165: ، ص1151 حسینی،)  است داده قرار بررسی مورد را نظام این تربیتی اصول

توان بناي عظیم تعلـیم و تربیـت را بـر    کند که به لحاظ توانایی چنان است که میتشیع به عنوان فرهنگی یاد می

آن استوار ساخت زیرا صاحب عناصر و اصولی نظیر اصل امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر، جهـاد وشـهادت، اصـل         

 و زیباشـناختی  تربیـت  بـه  روند این تمام در اما (؛ 64، 61هجرت و اصل اجتهاد و اندیشیدن است ) همان، صص: 

نشده و از آن به معناي واقعی کلمه نام برده نشـده اسـت. شـهید مطهـري هـم در کتـاب تعلـیم و         اياشاره هنري

د و فقط اشاره کوتاهی به تأثیر کار و تجربـه  کنتربیت در اسالم به اهمیت پرورش عقل و علم در این دین اشاره می

کار در عین اینکه معلول فکر، روح و جسم آدمـی اسـت سـازنده خیـال، دل و     "بر روي احساس و دل انسان دارد: 

(. در برخی صاحبنظران دیگـر بـه اظهـار نظـر در بـاب       421و 10و 16، صص: 1151) مطهري،  "قلب هم هست 

پردازنـد.  ما به طور مستقل و مبسوط و در قالب مبانی به ایـن نـوع از تربیـت نمـی    خوریم اتربیت زیباشناسی برمی

 امـا  اسـت؛  کـرده  صرف تربیت و تعلیم اصول و در اثر معروف مبانی که هایی تالش وجود با شکوهی چنانچه دکتر

 پـرورش  بـه  تربیـت  و تعلـیم  و جامعه کتاب در شریعمتداري دکتر .است نداده قرار نظر مورد را زیباشناسی تربیت

. کندمی اشاره ؛ داندمی تربیت و تعلیم فرهنگی هدفهاي ذیل در را آن که زیباشناسی حس تلطیف و هنري و ذوق

بـیش از   امـا (. 207 و 167 ، صـص:  1155 شریعتمداري،) شمرد برمی هم را زیبا هنرهاي تدریس اهدف همچنین

 در کنـد. همچنـین  نماید و در قالب ساختاري تربیتی بررسی نمـی این و به طور عمیق تربیت هنري را واکاوي نمی

 نظیـر .  شـود مـی  بررسی شناختیارزش مبانی یعنی واحد ايحوزه در اخالق و زیبایی متأخرتر اندیشمندان ايپاره

)  اسـت  پرداختـه  اسـالم  شـناختی ارزش مبحـث  ذیل در زیباشناختی مقوله به تطبیقی رویکرد با  که شرفی دکتر

 در زمینـه  ایـن  در مستقل و گسترده مباحث شاهد ترتیب بدین(. 217 - 211 و111 – 112 ، صص:1166 شرفی،
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 و آمـوزش  انـدرکاران و فیلسـوفان  ذهنیت دست آن دنبال به. نیستیم تربیت و تعلیم فیلسوفان و صاحبنظران میان

 .بود خواهد مبنایی هاياهمیت و هااز نگاه متأثر هم تنها به همین مقدار، ما پرروش

 جمهـوري  در عمـومی  و رسـمی  تربیت اساس اسناد فلسفه بر(  1110) پرورش و آموزش نظام بنیادین تحول سند

 در( 1166) ایـران  اسـالمی  جمهـوري  در عمـومی  و رسـمی  تربیـت  و تعلیم نظام رهنامه و( 1166) ایران اسالمی

 تولیـد  و هـا  ریزي برنامه ها، گذاري سیاست تمامی نايمب و شد کلی پرورش تایید و آموزش عالی شوراي 627 جلسه

 تربیـت  فلسـفه  سـند  در.  گردیـد  ایـران  اسـالمی  جمهـوري  عمومی و رسمی تربیت و تعلیم نظام در تحولی اسناد

زاده، حسـنی،  است صادق شده اشاره اسالم دیدگاه از ذهنی و عینی منشأ با زیباشناختی ارزش به عمومی و رسمی

شـناختی از قبیـل    هـدف  چنـد  بـه  هنـري،  تربیـت  سـاحت  در همچنین .(74 و 72: ص ،1166 کشاورز، احمدي،

گیري از تخیل هنري براي حفظ و تعالی میـراث  هاي طبیعت و هستی و بهرهتوانایی درک عمیق و حقیقی زیبایی

 اسـناد  دیگـر  جملـه  از پـرورش  و آمـوزش  عالی شوراي مصوبات(. 105 همان، ص:) نماید. می ملی و جهانی اشاره

 بـه  شـورا  ي جلسـه   وششـمین   ششصدوبیسـت  در ایـران  جمهـوري  پرورش و آموزش کلی اهداف. است توجه قابل

 در همچنـین  .(26، ص: 1161آوري و به آن اشـاره شـده اسـت ) بـاقري،     رسید که به صورت اهداف جمع تصویب

 ابعـاد  به باید دروس محتواي ارائه و تنظیم در که است نوشته هفدهم بند در درسی هاي برنامه مبانی و اصول بیان

 آموزاندانش یادگیري انگیزه ها، کتاب نگارش در زیبا خط از استفاده با و شود توجه درسی مواد زیباسازي و هنري

 (.11 همان، ص:) گردد تقویت

 و پـرورش  و آمـوزش  عـالی  شـوراي  مصوبات اهداف به نقادانه نگاهی با تربیت و تعلیم عرصه صاحبنظران از ايپاره

 در تقریبـی  درصدگیري با درسی برنامه فلسفه خأل مبحث در باقري دکتر مثال عنوان به. اندکرده نظر آن محتواي

 و درصـد 27 ترتیـب  بـه  را هـدف  ایـن  رفتـاري  و شـناختی  ابعاد سهم ابتدایی دوره هنري و فرهنگی اهداف محور

 بیـانگر  واقع در دارد؛ اشاره رفتاري اهداف به که درصدي پایینِ میزان(.  15: ص همان،) است داده نشان درصد11

 بـه  هنـري  استعدادهاي آن در که نیست بستري وپرورش آموزش نظام گذاري،هدف مقام در کم دست که است آن

 ایـن  بـه  کمی تحقیقی در الهديعلم  دیگر جایی در اینکه یا و برسند؛ شکوفایی و رشد به  و شده شناخته درستی

 مفهـوم  و معنـی  یعنـی . گراسـت کـل  نوع از عشق به ما مدارس آموزان دانش برداشت و نگاه که است رسیده نتیجه

 ما دینی هايآموزه گرايوحدت رویکرد با این و است زمینی هم و آسمانی هم آموزان،دانش نگاه در عشق مصادیق

 شـود مـی  پیشنهاد بنابراین. شود خارج مغفول درسی برنامه از عشق مفهوم که است الزم ترتیب بدین. دارد تفاوت

 الهـدي، علـم )  است زیباشناسی حس پرورش براي خوبی محمل هنر زیرا. گیرد صورت بازنگري هنر دروس در که

 کاسـتی  ایـن  بـه  مرزوقـی  بنیـادین  تحول سند تئوریک نقد در همچنین(. 21 – 24: صص ،1165 زاده،طهماسب

 نظـري  مبـانی  در قلـب  یعنی آن کانون و منبع و الهی عشق و عرفان جایگاه که نیست مشخص" که کندمی اشاره
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(. 11: ص ،1114 مرزوقـی، )  "دارد؟ قرار کجا در آن نظر مورد اسالمی تربیت و تعلیم کلی رویکرد در و تحول سند

 تربیـت  و تعلـیم  نظـام  در اسـالمی  عرفـان  الگوي ارائه باب در شمشیري که است دیگري پژوهش نقد در نظیر این

 بـر  تأکیـد  نظیـر  راهکارهایی فعلی، پارادایم بر حاکم زیباشناسی حس ویژگی خأل جبران براي و دهدمی ارائه ایران

 شمشـیري، )  دهدمی ارائه را پذیر انعطاف درسی برنامه همچنین و گردي طبیعت و اردویی هاي فعالیت و ها برنامه

 بـا  پـرورش  و آمـوزش  مبـانی  تحـول  سـند  در هنري تربیت جایگاه ترتیب بدین(. 107 -105 ،211: صص ،1167

 .دارد تفاوت جامعه در آن فعلی وضعیت

در نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور ما واقعیت امر حاکی از این مسأله است که با وجود تالشـهاي صـورت گرفتـه    

 بـا  آمـوزان  دانـش  آشـناکردن  تربیـت،  و تعلیم اهداف از هنوز بین آرمان و واقعیت شکاف عمیقی برقرار است. یکی

 امـا  هاسـت.  آن در هنـري  خالقیـت  پـرورش  و آن، از قدرشناسـی  حـس  ایجـاد  هـا،  آن بـه  هنر از فهمی ارائه هنر،

 حـاکم  ضـمنی  تربیـت  و تعلیم فلسفه از برخاسته که تربیت، و تعلیم ي مقوله در معاصر ي نانوشته هاي بندي اولویت

 غالبـاً  هنـر  رو این از و است داده قرار تري پایین رتبه در عمل، مقام در را  شناختی زیبایی تربیت باشد؛ می  جامعه بر

 و ذوقـی  شخصـی،  کاري اغلب هنري مسایل زمینه در تربیت و تعلیم و غفلت واقع شده مورد تربیتی مؤسسات در

 اسـت؛  ضـروري  فرد یک تربیت براي که چیزي عنوان به معموالً شناختی زیبایی تربیت. است شده قلمداد تکمیلی یا

 مـورد  هنري تربیت اغلب هاي گوناگون،یابد از میان شاخه می کاهش ها بودجه هنگامیکه سو دیگر از. شود نمی ارائه

 دادن قـرار  پوشش تحت براي درسی، برنامه گسترش موازات به گیرد. همچنینبیشتري قرار می مهري و غفلت بی

 پیـدا  کـاهش  مـدارس  از بسـیاري  در هنر به یافته اختصاص زمان اجتماعی، و عملی مناسب موضوعات از بسیاري

 .است کرده

ایـن   انـدرکاران  دسـت  هايدیدگاه بررسی نیز و کشور هاي آموزشگاه در هنري تربیت موجود وضعیت توصیف براي

 هـاي  مقولـه  کـه  نمودنـد  هنـر  دبیـران  نیز و کارشناسان از تن چند با مصاحبه به اقدام مقاله این گران پژوهش امر،

 .است آمده 1 ي شماره جدول در ها مصاحبه ازین شده استخراج
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 هاي مرتبط با آن هاي اصلی و مقوله :  مقوله3جدول
ف

ردی
 

 آن با مرتبط هاي مقوله اصلی هاي  مقوله

   اهداف 3

 محتوا 8

 محتواي ذهنی
مثابه امري کم ارزش و جداي ي هنر به  محتواي ذهنی اولیاء و مربیان نسبت به مقوله

 از هدف اصلی تحصیل.

 محتواي کتبی

 عدم کفایت محتوایی کتب هنر در کیفیت و تنوع محتوا علی رغم اصالحات 

 بی توجهی به هنر در محتواي ضمنی و پنهان

 عدم انسجام محتواهاي درسی در مقوله ي تربیت هنري

 کارگیري متخصصین هنر در تألیف کتابهاي هنر عدم به

ش 0
رو

 
ها

 هاي هنري در مدارس عدم وجود آموزش کافی براي فعالیت 

 هاي ناکارآمد در آموزش هنر بکارگیري روش

4 

ساختار
 

 هاي هنري و آموزشی تفکیک کالس

 هنريهاي  توجه و تأکید صِرف به دروس نظري و بی توجهی به درس هنر و نیز فعالیت

 آموز هاي هنري در سرنوشت تحصیلی دانش عدم تأثیر فعالیت

 ارزشیابی

 سیطره ي کمیت بر کیفیت در ارزشیابی

 هاي هنر و نیز بر عملکرد معلمین هنر عدم نظارت دقیق بر کالس

 درخواست مدرسه و اولیاء براي نمرات باال در درس هنر

 ساختار متمرکز
 هنرهاي سنتی و بومی مناطق مختلف کشورعدم توجه به 

 ي متنوع فرهنگی کشور  هاي یکسان براي گستره ها و دستورالعمل نامه ها، آیین بخشنامه

 هاي مادي همچنین امکانات فیزیکی الزم  عدم فراهم آوري زیرساخت           ها: امکانات و زیر ساخت 1

6 

ی
سان

ي ان
نیرو

 

هاي  انگیزه

 نیروي انسانی

 وضعیت معیشتی نیروي انسانی

عنوان درس  تر معلم هنر به ي معلمی و مضافاً جایگاه نامناسب  جایگاه نامناسب حرفه

 ارزش و جانبی کم

جذب، تربیت و 

استخدام نیروي 

 انسانی

 ناکافی بودن تربیت نیروي انسانی هنر

 ي هنر عدم جذب نیروي انسانی متخصص در رشته

خدمت ناکارآمد، ناکافی یا بعضاً آموزش خوب پراکنده در دوره هاي آموزش ضمن 

 مختلف

7 

ت توجه به
ي مثب

پیامدها
 

 
ش هنر

آموز
 

 آموزان شکوفایی و توسعه خالقیت در دانش

 آموزران ي نگاه زیباشناسانه در دانش سبب رشد و توسعه

 مانع بروز رفتارهاي هنجارشکنانه، خشونت هاي فردي و اجتماعی،

 سبب تقویت و توسعه اخالق اجتماعی و تعامل مثبت بین نسلی

 حفظ سالمت محیط اجتماع

 رسانی به امکانات عمومی عدم آسیب

 احترام و تقید بیشتر نسبت به قوانین اجتماعی

 ي هنر و تربیت هنري در سند توجهی به وسعت مقوله کم             2

 نسبت به هنر در آموزش و پرورش )تلقی لهو و لعبی نسبت به هنر(نظرانه  حاکمیت رویکردي تنگ 3

 غفلت تعمدي نسبت به برخی از رشته هاي هنري در مدارس مثل موسیقی 33

 آموزان هاي مختلف هنر براي دانش ناشناخته بودن رشته 33
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 هفتـه  در ساعت دو تحصیلی هاي پایه از هرکدام براي ابتدایی دوره در آموزش، زمان دهی سامان نامه آیین براساس

نـژاد ،  شرکایی اردکـانی، ریـاحی  ) است شده گرفته نظر در کاردستی و نویسی خوش نقاشی، شامل هنر درس براي

 و سـاعت  دو اول پایـه  هفتگـی  برنامه در ،1110 مصوب تحصیلی راهنمایی دوره در (.41و 411: ، ص1111رزاقی،

 دوره اول ي پایـه  در(. 1111: ص همـان، ) یافـت  تخصـیص  هنـر  درس بـه  ساعت یک هرکدام سوم و دوم هاي پایه

 بـه  تجمیعـی  صـورت  بـه  پرورشـی  درس از سـاعت  یـک  هفتگـی  ي برنامـه  در مشترک درس عنوان به هم متوسطه

اما شواهد حـاکی از   (.110: ص همان،) یافت تخصیص برنامه فوق و مکمل هاي فعالیت قالب در هنري هاي فعالیت

)  هفتـه  در سـاعت  دو بـه  هاي متوسطه اولساعت براي تمام پایه تک این تحصیلی، اخیر سال سه در آن است که

 بـراي  دروس هـاي سرفصـل  در نسبتاً بیشتري تنوع مدارس هنر هاي کتاب و افزایش یافته است ( مصاحبه ي مقوله

 وضـعیت  تـا  هنـوز  امـا  کـرده ) مقولـه مصـاحبه(؛    پیدا گذشته هاي سال به نسبت هنري مخلتف هايرشته معرفی

 و بطئـی  حرکـت  وجود دلیل به ذکر کرده( 276، ص: 1111) پور ایران چنانچه است و پیش در بسیاري راه مطلوب

 مسـئله  ایـن  کـه  است حاکم تربیت فرایند بر مدار کمیّت نگاه غالباً تربیت؛ و تعلیم هاي انگیزه شدن مادي ي خزنده

 سرنوشـت  تعیـین  در غیرهنـري  دروس نمرات که آنجا از و  است جاري ما مدارس در هم هنر آموزش ي زمینه در

 و اسـت  غفلت مورد کماکان هنري تربیت نیست؛ مؤثر چندان تحصیلی هاي رشته دیگر براي آموزان دانش تحصیلی

  .گـردد  مـی  دروس سـایر  آموزش صرف عمالً نیز مدارس هفتگی ي برنامه در هنر آموزش به یافته اختصاص ساعات

 و انتخـاب  بـدون  هنـر،  تخصصـی  دوم متوسـطه  مقطع براي آموزاندانش رشته انتخاب و راهیابی ينحوه همچنین

 را متقاضـیان  انـدک  مقدار همان محور، آینده و رقابتی نگاه يسیطره کماکان و است افراد جدي و اصولی گزینش

 در هدفـدار  و هوشمندانه هايانتخاب جاي به که بینیممی ترتیب بدین(. مقوله مصاحبه ) کندمی کمتر ساالنه هم

 .آورندمی روي ناچاري سر از و دو درجه هاي انتخاب عنوان به هنر به افراد هنر، یادگیري و آموزش يعرصه

 ایـن  به دارد؛ وجود هاییمعضل پرورش و آموزش رسمی نظام هنري تربیت در انسانی منابع تخصیص يزمینه در 

 و هدفمنـد  نظـارت  و انـد کـرده  پـر  زمینـه  این در غیرمتخصص افراد را هنر مدرس انسانی نیروي جاي که صورت

 نظـام  در هنـر  هـاي آموزش صورت این در .(مقوله مصاحبه)  نیست انسانی حاکم نیروي گزینش بر ايمدارانهاصول

 واقعـی  منـدان عالقـه  از تـوجهی  قابل میزان به که شاهدیم بنابراین داشت. نخواهند را خود مطلوب جایگاه رسمی،

 و آمـوزش  رسـمی  نظـام  از خـارج  خصوصی کالسهاي به عرصه این در پیشرفت و فراگیري براي هنري هاي رشته

 رقابـت  و جدیدت تخصص، که کنندمی دنبال را خود هنري تربیت راه امید این به هاآن. آورد خواهند روي پرورش

 آمـوزش،  در آزادي مسـأله،  ایـن  بـر  عـالوه . رسید خواهد نتیجه به پرورش و آموزش رسمی فضاي از غیر جایی در

 فضـاهایی  سـمت  به استعداد کشف و فراگیري براي را آموزاندانش تا است شده باعث هنر دروس محتواي و منابع

 سـوي  از اينظرانـه و گـاهی تنـگ   کارانهمحافظه نگاه دیگر، بیانی به حتی. دهد سوق تعلیم و تربیت رسمی از غیر
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 و بـروز  بـا  برخورد کالً و مدارس هنري هايرشته درسی محتواهاي در تربیت و تعلیم امر گذارانسیاست و متولیان

 خالقیـت  رشد زیباشناسی، عمیق درک امکان که شده منجر امر این به که ؛(مقوله مصاحبه)  دارد وجود هنر ظهور

 اسـت  آلیایده برخالف واقعیت این شد؛ مالحظه هم قبالً که همانطور و است کرده کمرنگ را هنري آثار آفرینش و

 .است شده تأکید آن به مبانی تحول سند در که

 متخصـص  انسـانی  نیروي جاي به و دارد وجود معضل هایی هم هنري تربیت در انسانی منابع تخصیص يزمینه در

 در هنر آموزش هاي صورت این در شود؛ می استفاده ها رشته سایر مازاد و غیرمتخصص افراد از تدریس جهت هنر،

 بـراي  هـم  هنري هاي رشته واقعی عالقه مندان و داشت نخواهد را خود مطلوب جایگاه رسمی تربیت و تعلیم نظام

. آورد خواهنـد  روي پرورش و آموزش رسمی نظام از خارج خصوصی هاي کالس به عرصه این در پیشرفت و فراگیري

 فضـاي  از غیـر  جـایی  در رقابـت  و جدیـدت  تخصص، که کنندمی دنبال را خود هنري تربیت راه امید این به ها آن

 محتـواي  و منـابع  آمـوزش،  در برخـورد  آزادي مسـأله،  این بر عالوه. رسید خواهد نتیجه به پرورش و آموزش رسمی

 فرصـت  تا دهدمی سوق فضاها این سمت به را آموزاندانش رسمی، پرورش و آموزش از غیر فضاهایی در هنر دروس

 ي کارانـه محافظـه  نگـاه  بـه  شـوندگان  مصـاحبه  دیگـر  سـویی  از. باشد فرآهم برایشان آن، پرورش و استعداد کشف

 و بـروز  با برخورد کالً و مدارس هنري هايرشته درسی محتواهاي در تربیت و تعلیم امر گذاران سیاست و متولیان

 درک امکـان  عـدم  اینکـه  بـه  دارد اشاره ها مصاحبه از مستخرج دیگر مهم هاي  مقوله از یکی دارد. وجود هنر ظهور

 کمرنـگ  را هنـري  آثـار  آفرینش و خالقیت رشد مدارس، در هنري تربیت هاي نارسایی از ناشی زیباشناسی عمیق

 نظـر  از کـه  دیگـري  ي مقولـه  .اسـت  شـده  تأکیـد  آن بـه  مبـانی  تحول سند در که اموري همان یعنی است؛ کرده

 نیـز  و هنـر  درس بـه  تـوجهی  بـی  و نظـري  دروس به صِرف تأکید و توجه است شده تلقی مهم شوندگان مصاحبه

 آن و دارنـد  تطـابق  هـم  بـا  نقطـه  یک در هنر و علم که است معتقد کارنافا که صورتی در. است هنري هاي فعالیت

 تنهـایی  بـه  منطقـی  اسـتدالل  بـر  مبتنی آموزش که دارد اعتقاد همچنین وي (.2001:  کارنافا) است زیباشناسی

 بـدان  شـوندگان  مصـاحبه  کـه  دیگـر  مهم ي همان(. و اما نکته) باشد خطرناک اخالقی شخصیت براي است ممکن

 بـه  ایشـان  گـرایش  عـدم  در آمـوزان  دانـش  در زیباشناسـانه  نگـاه  ي توسـعه  و هنـري  تربیت تأثیر اند؛ داشته توجه

 و کـرده  تأکیـد  اخـالق  بـر  هنري تربیت تأثیر بر ،(1166) زمانی. است بزهکاري و خشونت اخالقی، هاي ناهنجاري

 :است نوشته

 بایـد  روي همـین  از. گذاشـت  خواهد جاي بر انکارناپذیر تأثیري فرد اخالقی منش و کنش بر زیباشناختی تربیت»

 مسئول انسانی را فرد و کند می تقویت فرد نهاد در را آزادگی تربیتی چنین. دانست اخالقی تربیت با مترادف را آن

 و ایجـاد  به نهایت در انسانها در زیباشناختی احساس تکامل و رشد که کندمی تأکید وي. آورد خواهد بار متعهد و

 :افزاید می راستا همین در (. وي14، ص:1166زمانی،« )رساند خواهد مدد مترقی و آزاد جامعه توسعه
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 و بـود  امیـدوار  شـخص  کـردن  اخالقـی  به توان می که است هنري زیبایی و هنر طریق از تنها است؛ معتقد شیلر"

 معتقـد  بلکه نیست؛ معتقد متربی به اخالقی، قوانین مستقیم آموزش به او. آورد ارمغان به وي براي اخالقی منشی

 و احسـاس  یا عقل و میل) انسان ي گسیخته هم از بخش دو داوري، و نقد فرایند و هنر به اشتغال با تنها که است

 و آزاد منشـی  شـخص  شـود؛  مـی  سـبب  اتفـاق  همین تکرار و گیرند می قرار هم کنار در هماهنگ حالتی در( عقل

 اسـت کـه   بـر ایـن بـاور     بلکه داند نمی اخالقی منش ي ایجادکننده را نظري آگاهی او واقع در. باشد داشته اخالقی

 تربیـت  نوعی خود هنر به پرداخت ترتیب، بدین. کند می فراهم را امکان این هنري فعالیت در مشغولیت و درگیري

 اخالقـی  تربیـت  همـان  شـیلر  ي اندیشه در زیباشناختی تربیت از مراد عبارتی، به. است آن ي مرحله تنها و اخالقی

 (.   100 - 11: صص ،1166 زمانی،) "است

 هـاي  سـال  در کـه  همـانطور . پرداخـت  هنري تربیت و هنر مثبت پیامدهاي به توانمی هم دیگر اي جنبه از حتی

 بـه  مـی شـود   اسـت  یافتـه  تغییـر  هنـر  و فرهنگ درس به پرورش و آموزش در هنر درسی هاي کتاب عنوان اخیر

 پـی  نیـز  اجتماع و فرد فرهنگی - اخالقی رشد مثابه به اصلی، دستندرکاران نگاه در هنري تربیت وسعت و اهمیت

 بـا  کـس  هـر  می رسـد  نظر به که ايرابطه. کند کمک انسان روان و روح پاالیش به می تواند هنر حیث این از. برد

 کسـوت  در هنـر  کـه  است معتقد شیلر هم باز خصوص این در. باشد داشته تواند می خود، دیگرِ با و خودش درون

 را هـا انسـان  همچنین. دهد پوشش را جهان و دیگران با نیز و خودش با انسان ارتباطی ضعف است قادر رسانه یک

 یعنـی  وسـیعتر  ابعـاد  در حتـی . برانگیزانـد  خیر کار انجام به را وي و کند رها دگرساالري و سرسپردگی تسلیم، از

 گـردد؛  تغییر مهیاي و آماده هنر ابزار با باید هاانسان روان و ذهن اجتماعی و سیاسی بحران یا و فرهنگی معضالت

 بینـیم مـی  بنابراین(. 111 -112: صص ،1110 بختیاران،)  برد نخواهند جایی به راه هاانقالب و تحوالت آن وگرنه

در  همـواره  تـوان این ارتباط را مـی  و دارد اهمیت میزان چه به هاانسان روابط و اخالق در فرهنگ و هنر ارتباط که

 .  داشت مدنظر آن از برآمده پیامدهاي و زیباشناسانه تربیت

 دچـار  هنـري  تربیـت  زمینه در بعد دو از فعلی پرورش و آموزش نظام شودمی مالحظه که طورهمان ترتیب بدین 

 محتواهـاي  انسانی، نیروي شامل که هنري تربیت ریزيبرنامه و مدیریت عقالنی وجه بابت از یکی. است شده تنگنا

  و هنـر  يمقولـه  بـه  مبنایی و تر ايریشه نگاه نوع دیگري و باشدمی ارزشیابی همچنین و کیفیت و نظارت درسی،

-روبنـایی  اول وجه و ترزیربنایی دوم وجه دارد. وجود آن بر ايکارانهمحافظه يسیطره البته که است؛ هنري تربیت

 تربیـت  وريبهـره  و کیفیـت  و دهدمی جهت روبنایی وجه به کلی و فلسفی نگاهی با دومی زیرا. رسدمی نظر به تر

 نـازل  جایگـاه  شـاهد  کـه  وضـعیت  چنین در. گیردمی نشأت اصلی فکر طرز از که است رویکردي به وابسته هنري

تحول مبـانی   سند رویکرد بررسی یعنی دوم بعد از را جایگاه این علت که سدمی بدان نوبت هستیم؛ هنري تربیت

در واقع این بررسی پاسخی است به سومین پرسش پـژوهش ایـن نوشـتار     .دهیم قرار بررسی مورد تعلیم و تربیت،
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 که: در صورت جایگاه نازل تربیت هنري و زیباشناسی در سند تحول، دلیل آن چیست؟

 شـناختی،  انسـان  شـناختی،  هسـتی  یعنـی  آن وجوه تمام در که است صورتی به بنیادین تحول سند نظري مبانی

 هستی مبانی که ترتیب بدین. است اسالمی فلسفه سنت استفاده، مورد یکردرو شناختی، ارزش و شناختی معرفت

(. 41: ص ،1110 بنیـادین،  تحـول  سـند  نظري مبانی)  است دینی و عقالنی رویکرد اساس بر تحول سند شناسی

 هـر  بنـاي  سـنگ  و اسـت  شده استخراج( النفسعلم) اسالمی يفلسفه در انسان تعریف از آن شناسی انسان مبانی

 در هـم  شـناختی  معرفـت  مبـانی (. 75: ص همان،)  است اسالمی رویکرد با تربیت فلسفه یا تبیین و توصیف گونه

 تحـول  سند شناسی ارزش مبانی باالخره و ؛(55: ص همان،)  ندارد آن شناسی انسان با تمایزي فلسفی، سنت این

(. 61: ص همـان، )  انـد شـده  اسـتخراج  موضوعه اصول عنوان به عملی حکمت و اخالق فلسفه يحوزه از عموماً نیز

هسـتند و   عقلـی  کـه  شده برگرفته اصولی از مشاء فلسفه. است مشاء يفلسفه سنت از برآمده واقع در رویکرد این

 منطـق  فراگیـر  گردآوري که صوري اصلهاي مثل اند؛کسانی چون ابن سینا و فارابی آن را از حکماي یونان برگرفته

 انسـان  عقالنی ادراک صورت اسالمی توان گفت فلسفهحتی به بیانی دیگر می. است شده داده نسبت ارسطو به آن

؛ و یـا فلسـفه   ( 11، ص: 1167فاضـلی،   ) اسـت  عـام  معنـاي  به عقالنی هویتی داراي و باشدمی هستی از مسلمان

منظـور رسـیدن بـه حقیقـت از      کند و بهاسالمی دانشی است که از موجود به ما هو موجود با روش عقلی بحث می

(. چنانچـه ابـن رشـد، فیلسـوف اسـالمی      107و 101، صص: 1164نماید ) خسروپناه، این روش و ابزار استفاده می

، 1167معروف، هم معتقد است که شرع توجه و نظر در موجودات را از راه عقل واجـب دانسـته اسـت ) شـهیدي،     

 شـهود  و فهـم  بـراي  مسـاعد  و مسـتعد  ظرفیـت  صـرف،  عقلیِ راکاتاد و عقل دانیممی که همانطور (. اما 10ص: 

 ادراکـات  و عقـل  طور وراي طوري و پذیردنمی تحقق آگاهیدل بدون و حضوربی حقایق شهود. نیست هنر ساحت

 ابـزار  مشـاء،  يفلسـفه  منطقی و عقلی شناسی معرفت بنابراین(. 217: ص ،1161 مددپور،)  است ذهنی و حصولی

 محتـاج  آن فهـم  و بیـان  بـراي  کـه  طـوري بـه  نیست؛ قلبی حاالت و احساس درک هنر، ساحت فهم براي مناسبی

 عرفـان  ورود حاضـر،  مسـأله  رفـع  بـراي  معتقدنـد کـه   نوشتار این نگارندگان وصف، این با. هستیم دیگر رویکردي

 کـه  کنـد  فرآهم مساعدتري بستر آن شکوفایی و رشد و هنري تربیت براي تواندمی اسالمی فلسفه کنار در اسالمی

 عقـل  شـناخت  با شودمی حاصل خیال از که شناختی و دارد کارکرد عرفان در خیال عملکرد و ماهیت  به توجه با

 است. متفاوت نظري

عرفان اسالمی از جمله مکاتبی است که بر اهمیت ساحت خیال در شناخت حقیقی از باب معرفت شناسـی تأکیـد   

داننـد.  مکتبی نظیر رمانتیسیسم، خیال را براي رسیدن به حقیقت از عقل هم کـاملتر مـی  دارد. این مکتب همانند 

 درک کـه  معتقدنـد  دو هـر  زیـرا  اسـت؟  میسـر  خیال طریق از تنها صحیح این دو مکتب شناخت دید از چرا حال

 تـا  نـد گیر خـود  به محسوس شکل باید معقول حقایق واقع در. است ممکن آن غیرمادي و مجرد شکل در حقیقت
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-مـی  درک که را چهآن کندمی مجبور را ما که است مهم نظر آن از شعر( 1155) شلی اعتقاد مثالً به. شوند درک

 ابـن  اسـالمی،  عرفـان  يحـوزه  معروف همچنین صاحبنظر. کنیم تصور فهمیممی که را چهآن و کنیم حس کنیم؛

 بـه  متعلـق  تنزیـه . اسـت  تشـبیه  شـامل  دیگـر  نیمی و تنزیه شامل نیمی خداوند معرفت که است معتقد عربی هم

 و دیـد  خواهد عنصري و طبیعی صور در را حق حضور که است بخشی به مربوط تشبیه و است مجرد عقل شناخت

 کـه  کـاملی  معرفـت  آن اسـت ایـن  وي نظـر  از. یافـت  خواهد حق عین را آن عین که مگر بود نخواهد صورتی هیچ

 قائـل  خاصـی  اهمیـت  خیال براي عربی ابن بنابراین و اندکرده حکم بدان هاخیال يهمه و اندآورده خداوند شرایع

دلیـل  (. 15و 11، صـص:  1167اسـدي امجـد،    ) دانـد می قدرت باالترین و عقل از ترقوي دنیا این در را آن و است

عرفـان  اي چـون  دانـد آن اسـت کـه جهـان بینـی     شناختی دیگري که خیال را ابزار مهم درک حقیقت مـی معرفت

دهد و کثـرت را  اسالمی مبتنی بر وحدت است و تنها ابزار شناخت این وحدت خیال است که تضادها را آشتی می

بدان   -که وحدت آفرین است -کند. این همان است که ابن عربی هم به عنوان کارکرد خیال به وحدت تبدیل می

 (.17و 11اشاره دارد ) همان، صص: 

 را وجـود  یـک  تنهـا  عربـی  ابـن  وجـودي  وحدت عرفان. است انسان خالقه يقوه مؤید اسالمی عرفان ترتیب بدین

 بـه  اسـالمی   عرفـان  رویکـرد  بنـابراین (. 22 همـان،ص: )  است نو به نو خلق در همیشه هم آن که سازدمی مطرح

دارد؛ تـوان  کند و ظرفیت رشـد و پـرورش خالقیـت را    می ترسیم خیال قوه در که ايشناختی معرفت اعتبار خاطر

هـایی کـه   با توجه بـه ویژگـی   –آنکه  ویژه به دارد؛ زیباشناسی تربیت و شکوفایی هنر و رشد براي ايقابل مالحظه

بسـتر   توانـد مـی  محورانـه، اسالمی با روح توحیـد  هنر و تمدن رشد به منظور ؛ -براي عرفان اسالمی برشمرده شد 

  .گردد منجر اسالمی هنر بالندگی و پیشرفت به و نماید مساعد را فرآهم

ي خـود  براي آنکه تربیت زیباشناسی در نظام رسمی آموزش و پرورش ما بتواند به جایگاه درخور و منزلت شایسته

 شناسی متناسب با تربیت هنري باشد. بنـابراین در قدم بگذارد الزم است که نوع نگاه حاکم بر آن، از جنس معرفت

کـه پـارادایمی کـه در حـال حـاظر تعیـین کننـده خـط مشـی           کرد اشاره مسأله این به توانمی کلی مقایسه یک

تـر از رویکـردي چـون عرفـان اسـالمی و      هاي اصلی تربیت زیباشناسی در سند مبانی تحول است؛ ضـعیف سیاست

 رویکردهایی ازاین دست است و باید براي تکمیل فلسفه اسالمی به عرفان اسالمی نیز تکیه کرد. 

 

 یجه گیري  جمع بندي و نت

در یک جمع بندي کلی باید گفت که جایگاه تربیت هنري و زیباشناسی در نظام تعلیم و تربیت رسـمی مـا بـراي    

هایی صورت دهد. تربیت هنـري و  ي زیربنایی خود بازنگريرسیدن به نقطه مورد ادعاي خود باید نسبت به فلسفه

ري مستقل و مبسوطی از طرف صاحبنظران تعلـیم و تربیـت   ي تئوزیباشناسی از ابتداي انقالب تا کنون از پشتوانه
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برخوردار نبوده است و این باعث شده که همواره غایاتی که در سندهاي رسمی از جمله سند تحـول مبـانی بـدان    

اشاره شده است؛ بدون بازنگري اساسی در زیربناي فلسفی خود باقی بماند و شاهد تحول و بهبـود جایگـاه تربیـت    

( نیز اشاره کرده است جاي پرورش عشـق الهـی هـم در سـند تحـول      1114و همچنان که مرزوقی ) هنري نباشیم

شناختی سـند تحـول در بـاب    خالی بماند. در این پژوهش به این مسأله و ضرورت توجه به امور زیربنایی و معرفت

توانـد  تربیت هنري میتربیت هنري پرداخته شد و عرفان اسالمی به عنوان رویکردي که درخور فهم حقیقی هدف 

 باشد براي تعدیل و تکمیل زیربناي فلسفی حاظر پیشنهاد گردید. 

 

Abstraction: 
At the history of mankind, important function of education means artistic education has always 

been raised. It also has been mentioned in fundamental transformation document of formal 

education system. Therefore researchers intend to investigate aesthetic education based on 

fundamental transformation document. So initially the position and status of artistic education in 

formal education system are studied and then analyzed its underlying cause. The findings indicate 

considerable gap between claims of artistic education in fundamental transformation document and 

its reality in formal education system. The main cause is the dominant paradigm in this document 

which is derived from the peripatetic philosophy. Finally the dominant paradigm is considered 

inadequate and the study propose the presence of Islamic mysticism as the context which contains 

the capacity of development and aesthetic and emotional education. In this study research 

methodology for investigating the current state of artistic education is qualitative content analysis 

and emergent interview with using the Grounded theory and for underlying cause is the reflective 

method. 

Keywords: Artistic education, Aesthetic education, Fundamental transformation document of 

formal education system, Islamic philosophy, Islamic mysticism. 
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 نگرش زیستی به یادگیری انسان

 

 0، دکتر سید منصور مرعشی8دکتر مسعود صفایی مقدم، 3حجت اله رحیمی نسب

 

 چکیده 

چرا بیولوژي یادگیري ؟ عمدتاً به این دلیل که درک صحیحی از یادگیري انسان از دیدگاه هاي مختلفی امکان 

زیستی یکی از این دیدگاه هاست. مطالعات اخیر در این رشته نشان می دهد که یادگیري پذیر است  و علوم 

طبیعت انسان است و ماهیت انسان به یادگیري وابسته است. دلیل دوم این است که بسیاري از متون علمی ، 

می کنند، از این  ماهیت یادگیري انسان را در رشته هاي شامل علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم انسانی ترسیم

رو مربیان و کارشناسان آموزش و پرورش تحت تاثیر این افراط از ماهیت یادگیري وابسته به این رشته ها ، از 

 علوم زیستی غافل شده اند.این مقاله سعی در پرکردن این شکاف دارد.

 از :در این مقاله یادگیري انسان از سه چشم انداز متفاوت بررسی شده است که عبارتند  

 فرایند و یا دیدگاه شناختی که بر اساس آن یادگیري کارکرد مغز تعریف می شود. -

دیدگاهی که یادگیرنده را به عنوان یک فرد ، برآمده از شرایط جنسی خاص او ، مراحل رشد ، سن ، تجربه ،  -

 زمینه و غیره می داند.

ل تاثیر زمینه اجتماعی فرهنگی بر دیدگاه زمینه اي یا فرهنگی اجتماعی که بر اساس آن یادگیري حاص -

 .یادگیرنده است

دیدگاه دوم معتقد است ، یادگیري انسان  دیدگاه اول فرایند یادگیري و تکامل انسان را محصول ژنتیک می داند.

 منحصر به فرد است و دیدگاه سوم سرعت انتقال یادگیري انسان را ناشی از زمینه اجتماعی و فرهنگی میداند.

 : یادگیري،  نگرش زیستی، مادام العمر، یادگیري اجتماعیدیواژگان کلی
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 . مقدمه3

چرا بیولوژي یادگیري ؟ عمدتاً به این دلیل که درک صحیحی از یادگیري انسان از دیدگاه هاي مختلفی امکان 

یادگیري پذیر است  و علوم زیستی یکی از این دیدگاه هاست. مطالعات اخیر در این رشته نشان می دهد که 

طبیعت انسان است و ماهیت انسان به یادگیري وابسته است .دلیل دوم این است که بسیاري از متون علمی ، 

ماهیت یادگیري انسان را در رشته هاي شامل علوم اجتماعی ، روانشناسی و علوم انسانی ترسیم می کنند ، از این 

فراط از ماهیت یادگیري وابسته به این رشته ها ، از رو مربیان و کارشناسان آموزش و پرورش تحت تاثیر این ا

 علوم زیستی غافل شده اند.این مبحث سعی در پرکردن این شکاف دارد.

( معتقد است مبانی زیستی می تواند به درک ما از یادگیري اضافه کند ، اما عده اي برآنند که 2007)  1پارکر 

بیولوژي ) زیست شناسی ( پاسخ داد. در طیف دیگر هم کسانی همه چیز در مورد یادگیري انسان را می توان با 

وجود دارند که بنیان زیستی براي توجیه یادگیري انسان را  انکار می کنند . به نظر می رسد هر دو دیدگاه ناقص 

ن باشد و نیاز به نگاه مالیم تري نسبت به این موضوع است که تعادل را برقرار کند. دلیل انتخاب این مبحث ای

است که ما به عنوان یک گونه درباره خودمان چیزي نمیدانیم، مگر آنکه بدانیم که از کجا آمده ایم و چگونه به 

 اینجا رسیده ایم .

در این مقاله ما به معناي گسترده یادگیري که درون و یا خارج از سیستم آموزشی اتفاق می افتد و در کار 

(  و مریام و  2007)  1( ، جارویس 2001)  2به طور اخص ایلیرس پژوهشگران حوزه یادگیري مادام العمر  و

(  دیده شده است می پردازیم . با بهره گیري از کار نویسندگان مذکور یادگیري انسان از سه  1111)  4کافرال

 چشم انداز متفاوت بررسی شده است که عبارتند از :

 رکرد مغز تعریف می شود.فرایند و یا دیدگاه شناختی که بر اساس آن یادگیري کا -

دیدگاهی که یادگیرنده را به عنوان یک فرد ، برآمده از شرایط جنسی خاص او ، مراحل رشد ، سن ، تجربه ،  -

 زمینه و غیره می داند.

دیدگاه زمینه اي یا فرهنگی اجتماعی که بر اساس آن یادگیري حاصل تاثیر زمینه اجتماعی فرهنگی بر  -

 یادگیرنده است.  

می توان  یادگیري را به قصد مطالعه علمی از سه چشم انداز مختلف در نظر گرفت، اما در یادگیرنده به  اگر چه

عنوان فرد هر سه به طور جدایی ناپذیري دخیل هستند. یادگیري از هر چشم اندازي که در نظر گرفته شود، 

متاثر می کند، بنابرین یادگیري انسان فرایند هاي زیستی که ریشه در مغز دارند ، دیگر بخش هاي بدن انسان را 
                                                   
1  .Parker 

2 . Illeris 

3 . Jarvis 

4 . Merriam and Caffarella 
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بر بیولوژي بنیان دارد. اگر یادگیري از موضع زیستی ) بیولوژي ( دیده شود، توضیح درباره آنچه در طی فرایند 

. تغییر قلب یادگیري است و اشتغال به "تغییر  "یادگیري اتقاق می افتد را می توان به یک کلمه کاهش داد 

نی است. در این مبحث ماهیت انسان موضوع بحث نیست اما چون ماهیت انسان به طور تغییر قلب ماهیت انسا

جدایی ناپذیري مقید به یادگیري است مهم است که توضیح دهیم چگونه آن را می بینیم. ماهیت بشر داراي 

ویژگی معنی دوگانه اي است ،  نخست هستی قابل مشاهده از ظرفیت مشخص ژنتیکی ، این ظرفیت ها منجر به 

هاي فیزیکی مثل بلندي قد مردان نسبت به زنان یا ویژگی هاي ارثی دیگر است . معناي نخست تنها به ظرفیت 

 (.2007( اشاره دارد  ) جارویس و پارکر ، DNA از پیش تعیین شده موجود در ماده ژنتیکی )

DNA دکه محیط بیرونی قابلیت آن یک دستورالعمل است و اطالعاتی که در آن وجود دارد وقتی آشکار خواهد ش

را داشته باشد. به عنوان مثال کسی که داراي ژن بلند قدي است  اگر در کودکی دچار سؤ تغذیه باشد به احتمال 

زیاد رشد او دچار مشکل می شود، به عبارت دیگر وي ممکن است به پتانسیل ژنتیکی خود دست نیابد ، زیرا 

ابراین بین ژن ها و محیط تعامل وجود دارد و بر ویژگی هاي فیزیکی که محیط به اندازه کافی مناسب نیست. بن

 بیان شده است تاثیر دارد.

اگر در معناي اول از ماهیت انسانی به ویژگی هاي فیزیکی اشاره شد ، معناي دوم به افراد اشاره دارد ، به خوي و 

دیگر به رفتار آنها اشاره دارد.جزئیات الگو  فطرتشان، باورهایشان، تعصبات، استعداد ها و عالیقشان و به عبارت

هاي رفتاري به صورت ژنتیکی از پیش تعیین شده نیست هر چند کسانی هستند که استدالل می کنند، ابعادي از 

( . ژنی وجود ندارد که بگوییم تعیین 1112،  1کازمدیس و توبی  رفتار انسان به صورت ژنتیکی تعیین شده است )

اري است که به عنوان رفتار زنانه مطرح هستند ، هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد الگو کننده الگوي رفت

 ( . 2002،  2هاي رفتاري پیچیده در انسان بوسیله ژن هاي منفرد تعیین می شوند ) جونز

ی ثمر تالش براي یافتن خصوصیات بیولوژیکی قابل شناسایی که زیر بناي مشترک ماهیت انسانی یا رفتار باشد ب

 بوده است . افرادي که الگو هاي رفتاري مشابه نشان می دهند به احتمال زیاد شرایط مشابه تربیتی داشته اند.

به طور خالصه ماهیت بشري به ترکیب فیزیکی و الگو هاي رفتاري از انسان اشاره دارد که ) از نظر زیست 

ط با مغز بزرگ و ظرفیت یادگیري می باشند. شکل شناختی ( موجوداتی دو پا، نسبتاً بی مو، پستانداران متوس

فیزیکی این پستاندار و چگونگی عملکردش در سطوح مختلف متاثر از بیولوژي است، اما بسیاري از جنبه هاي 

رفتار کامالً توسط بیولوژي تعیین نمی شود. به عبارت دیگر یادگیري  انسان تحت تاثیر بیولوژي می باشد اما 

 یا مشخص نمی شود .بوسیله آن تعیین 

 

                                                   
1 . Cosmides and Tooby 

2.  Jones 
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 . روش شناسی: 8

کتابخانه اي ، ابتدا منابع موجود در رابطه با موضوع احصاء شد و سپس با  -در این پژوهش با شیوه تحلیلی 

 گزینش و مطالعه منابع در جهت اشباع نظري در موضوع مورد نظر عمل شد.

 

 . یافته هاي تحقیق0

 . یادگیري به مثابه فرآیند یا فرآیند شناختی مبتنی بر یادگیري به عنوان کارکرد مغز : 3-0

در آغاز این مبحث یکی از دیدگاه  هاي مطرح شده  در مورد یادگیري ، فرآیند بود. بسیاري از متون مربوط به 

ژي یا روانشناسی مشتق می شوند. و یادگیري که بر فرآیند ها یا ابعاد شناختی یادگیري تمرکز دارند از فیزیولو

بقیه شامل مطالعاتی است که رویکرد رفتارگرایانه یا موضع تکامل گرا دارند. این مطالعات تمایل به تظاهر 

یادگیري در ارتباط با متغیر هاي)مانند صدا، تصویر و غیره( دستکاري شده تحت شرایط کنترل شده دارند. 

صی را با یک شیء قابل مشاهده مرتبط می سازد، تغییرات قابل مشاهده در هنگامی که مثالً یک کودک صداي خا

رفتار با تغییرات کوچک در اعماق بافت هاي مغز انسان پشتیبانی می شوند. این بافت ها محل فرآیند هاي 

 . (2007)جارویس و پارکر ،  فیزیولوژیکی است که زیربناي یادگیري می باشند

سلول عصبی تشکیل شده است و در بافت مغز نوزاد تازه متولد شده تمایز نایافته یا  بافت مغز بشر از میلیون ها

نامشخص اند. وقتی کودک تعامالتش را با محیط افزایش می دهد سلول هاي عصبی در مغز آنها شروع به اتصال 

دهد که  به شبکه هاي عصبی می کند. نیروي محرکه پشتیبان این اتصاالت بیوشیمی است و هنگامی رخ می

سلول هاي مغز در نتیجه تعامل با محیط بیرون تحریک می شوند. مغز بوسیله اندام هاي حسی با محیط ارتباط 

دارد، بنابرین وقتی چشم کودک با چهره مادرش تحریک می شود، تکانه هاي الکتروشیمیایی تولید می شود که 

تکرار شود ، مقري در مغز تشکیل می شود که  یک تکانه عصبی از پشت چشم به مغز می رساند، اگر این تحریک

به مقر شناخت چهره مادر رسمیت می یابد، به عبارت دیگر مغز کودک تشکیل شبکه ارتباطی می دهد. این تغییر 

یا شبکه ارتباطی بنیان زیستی یادگیري است. در سطح فرآیند، بنیان زیستی یادگیري ، تولید تکانه هاي 

این کار به طور تصادفی انجام نمی شود بلکه وقتی که سلول هاي عصبی خاصی در الکتروشیمیایی است. اما 

زمانی که قسمت خاصی از مغز تحریک شود، انجام می شود. سلول هاي عصبی با توجه به میراث ژنتیکی و الگوي 

بخش انسانی خاص با مغز که به عملکرد هاي مختلف تقسیم شده است هماهنگ می شوند. به عنوان مثال یک 

کارکرد هاي جسمی مثل اشتها را و بخش دیگر اندام هاي جنبشی را کنترل می کند. مکان یا محل فرآیند هاي 

 حاکم بر کارکرد هاي عالی تر مغز مانند شناخت به وضوح کمتر شناخته شده است . 

یک رویکرد که  اساساً متخصصین مغز داراي دو رویکرد متفاوت نسبت به محل قواي شناختی مغز انسان هستند.
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به رویکرد پیمانه اي مشهور است محل جداگانه اي براي قواي شناختی در نظر می گیرد، به عنوان مثال توانایی 

ریاضی یا استدالل غیر کالمی هریک به طور جداگانه واقع شده اند. در مقابل رویکردي که به نظریه واحد یا یکانی 

شناختی شامل همه استعداد هاي تکامل یافته مغز هستند )  مشهور است معتقد است که عملکرد هاي عالی

(. اینکه کدام یک از این دو نظریه درست است قابل بحث است، اما هیچکدام دیگري را براي توجیه 1111دونالد، 

ی تواناییهاي شناختی رد نمی کند. با این حال توانا ییهاي شناختی مغز انسان در دو اردوگاه قرار دارند. اردوگاه

که ما درآن خوب عمل می کنیم یا ما آن را خوب می دانیم، و اردوگاهی که ما در آن خوب عمل نمی کنیم یا ما 

آن را خوب نمیدانیم. از آنجا که همه انسان ها عملکردهاي شناختی  خاصی را آسان می دانند، بنابرین امکان 

ستفاده کنیم. با نظر به اردوگاهی که ما در آن خوب دارد همه ما از قواي ذهنی مشابه اي براي انجام آن عملکرد ا

هستیم می توان فعالیت هاي را بر شمرد که انسان سالم بسیار سریع و آسان یاد می گیرد، مانند چگونه صحبت 

کردن، تشخیص افراد، دوست پیدا کردن و چگونگی تاثیر گذاشتن بر مردم و غیره، همه اینها یادگیري شان آسان 

بخشی از طبیعت انسانی ما است.آنها به طور ذاتی یاد گرفته می شوند . با توجه به شرایط زیستی ،  است و عموماً

)  ما داراي ساختار شناختی ذاتی در مغز انسان هستیم که اجراي این نوع رفتار ها را کنترل و توسعه می بخشد

 ( .2007جارویس و پارکر ، 

الیت هاي اشاره می شود که براي اغلب افراد به طور ذاتی بدست نمی اما در اردوگاهی که ما خوب نیستیم  به فع

آید، بلکه نیازمند به تمرکز ویژه بر یادگیري ارائه شده توسط آموزش و پرورش رسمی می باشد به عنوان مثال 

 شامل خواندن، نوشتن، حساب و ریاضی، موضوعاتی مانند فیزیک، کیهان شناسی، کامپیوتر و موضوعاتی که همه

آنها در موسسات آموزشی تدریس می شوند. فرآیند آموزش رسمی به عنوان ابزاري است که براي جبران نقص 

ذاتی توانایی شناختی انسان اختراع شده است. اگر ما فرآیند آموزش را از لنز زیستی ببینیم می توانیم ببینیم 

 (.2007بصري بنا شود ) جارویس و پارکر ،  احتمال زیادي براي موفقیت وجود دارد اگر بر وراثت و قواي حسی و

( معتقد اند که انسان 1111)  2( و دانشمندان شناختی مثل گاردنر 2002)  1روانشناسان تکاملی مثل پینکر

داراي تعداد قواي ذهنی محدودي است و در تمام نوع بشر رایج است. این قوا به طور ژنتیکی تعیین شده اند و راه 

ان را ارائه می کنند و این قوا از اجداد ما تاکنون بدون تغییر باقی مانده است. این قوا در مدار دانستن در باره جه

عصبی ما قرار دارند و با تبادل و بهروري از محیط خارجی  فعال می شوند و به انسان ترقی و رشد عطا می کنند. 

 مغز خواهد بود. از نظر زیستی نقطه پایان یک یادگیري موفق، تغییر در شبکه ارتباطی
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. دیدگاه یادگیرنده به مثابه فرد، ناشی از شرایط خاص او، جنس، مراحل رشد، سن، تجربه، زمینه 8-0

 و غیره 

دیدگاه دوم درباره یادگیري از نقطه نظر فرد می باشد و همه شبا هت ها و تفاوت هاي بین افراد را در نظر دارد. 

یادگیري که بر فرد یادگیرنده تمرکز دارد از روانشناسی می آید و بر تفاوت بخش عمده اي از ادبیات سنتی درباره 

هاي بین افراد از نظر شخصیت،روان ،انگیزه و غیره تمرکز دارد . بخش هاي دیگر یادگیري برآمده از تجارب 

دیدگاه از  زندگی یادگیرندگان ، از تاثیر تغییرات زندگی بر یادگیري و متغیر هاي دیگر است. نویسندگان این

( و بسیاري دیگر هستند. دیدگاه یادگیرنده 1115) 1(، تناننت1111)2(، مزیرو1152)1یادگیري شامل هوینگارست

به عنوان یک فرد همچنین می تواند از زیست شناسی آمده باشد. و بر تشابهات نوع بشر و در همان  زمان تفاوت 

ر مشابه هستند تا متفاوت و در بنیادي ترین سطح همه ما هاي آنها تمرکز دارد . از بسیاري جهات افراد بیشت

دقیقاً از مواد شیمیایی مشابه اي تشکیل شده ایم. ترکیب شیمیایی که ما انسان ها از آن ساخته شده ایم کمی 

متفاوت تر از ترکیب شیمیایی است که مثالً حشرات یا جلبک دریایی از آن ساخته شده است. اگر ما در سطح 

نهان مشابه هستیم، اما در سطوح قابل مشاهده متفاوت هستیم. تفاوت هاي آشکار در ظاهر فیزیکی عمیق و پ

موجودات زنده براي طبقه بندي جانوران و گیاهان در گروه هاي متمایز استفاده می شود. این طیقه بندي به 

 ان به گروه پستانداران متعلق استعنوان علم رده بندي نامیده می شود. با توجه به این رده بندي بیولوژیکی، انس

 (.2007) جارویس و پارکر ، 

پستانداران در ویژگی هاي رفتاري و فیزیکی خاصی اشتراک دارند که از جمله ظرفیت یادگیري آنها می باشد.  

دام ، ظرفیت یادگیري انسان عالی تر از بقیه پستانداران و متمایز تر از آنها می باشد. علیرغم منحصر به فرد هر ک

می توان پیوستاري از توانایی یادگیري پستانداران  رسم کرد که شاید میمون پوزه دار در یک طیف و انسان در 

طیف دیگر آن است. از این رو یادگیري انسان در یک زمان هم پدیده زیستی مشترک است و هم پدیده زیستی 

 یگانه و منحصر به فرد می باشد ) همان منبع( . 

از فسیل شناسی انسانی و مطالعات ژنتیک نشان می دهد که انسان ها تاریخچه تکاملی طوالنی  شواهد موجود

(. در  2001، 7و رینفریو 2002،  4دارند و در حدود شش میلیون سال پیش از آفریقا  شروع شده است ) اولسون

گروه دوم به و توسعه پیدا کرد آن زمان دو گونه مجزا از میمون به وجود آمد که یکی از آنها در نهایت به انسان

شامپانزه ها تبدیل شد. انسان ها و شامپانزه ها در اشکال ظاهري و توانایی ذهنی بسیار متفاوتند اما آنها داراي نود 
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3 . Tennant 

4 . Olson 

5 . Renfrew 
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و هشت درصد مواد ژنتیکی مشابه هستند، به عبارت دیگر آنها در سطوح پایه شیمیایی و فیزیولوژیکی اشتراک 

جود آن آنها آناتومی بدنی متفاوت دارند. تنها دو درصد مواد ژنتیکی تفاوت بین انسانیت و میمون دارند، اما با و

بودن را خلق کرد. با وجود اختالف شش میلیون سالی آرایش ژنتیکی هر گونه به سختی تغییر کرده است، زیرا 

ست. بنابراین  اگر در مواد ژنتیکی که کارکرد اصلی مواد ژنتیکی ذخیر ایمن اطالعات و انتقال آن به نسل بعد ا

تغییر رخ نمی دهد، چه چیز مسئول تغییرات تکاملی است که رخ می دهد؟ پاسخ ارائه شده  داروین ، تئوري 

تکامل با استفاده از انتخاب طبیعی است. این تئوري شرحی براي تکامل کلیه اشکال زندگی )از جمله انسان( در 

گونه ها می گوید که نیروهاي طبیعی ) بیماري، درسترس بودن مواد غذایی یا آب، این سیاره دارد. نظریه تکامل 

نزدیکی به شکارچیان، وقوع آتش سوزي، زلزله ( به عنوان عوامل انتخابی بر موجودات زنده عمل می کنند و 

بزرگسالی رسیده  تعیین می کنند که آیا آنها زنده بمانند یا بمیرند. کسانی که علیرغم یورش نیرو هاي طبیعی به

اند و زنده مانده اند براي بقا انتخاب شدند و این بازماندگان تنها کسانی هستند که قادر به تولید مثل هستند. 

بقایافته گان تولید مثل می کنند و فرزندانشان احتماالً این ویژگی هاي خاص را از والدین خود به ارث می برند. 

براي زنده ماندن نسبت به دیگران که فاقد ویژگی بقا هستند و در معرض فرزتدان بقاي اصلح احتمال بیشتري 

حمله قرار می گیرند دارند. نظریه داروین در آن زمان بر شواهدي از مطالعات فسیل شناسی و مشاهدات خود از 

دگی در آزمایش بر پرورش انتخابی در کبوتر استوار بود. شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می دهد اشکال زن

گذشته در ابتدا بسیار شبیه بوده و پس از آن یعنی بیش از میلیون ها سال به دلیل تعامالت انسان با محیط بسیار 

متفاوت شد. تغییرات انسان ناشی از تغییر در شبکه ارتباط مغزي بوده که این خود به تکامل انسان کمک کرده 

 است.

حصر به فرد می کند، برقراري ارتباط است. این ارتباطات اساس یکی دیگر از توانایی هاي انسان که او را من

یادگیري اجتماعی بود به این معنی که شامل تعامالت افراد در گروه و بین گروه ها بود. از حدود دویست هزار 

سال پیش شواهدي از ابزار سازي انسان وجود دارد که نشان می دهد اولین یادگیري هاي انسان با استفاده از 

( . یادگیري اجتماعی انسان در مقایسه با دیگر جانداران متفاوت 2002، 1ادگیري اجتماعی بود) اللند و برونی

است.در جانداران دیگر یادگیري اجتماعی غنی نمی شود، پایدار نمی ماند ، آنطور که در انسان ها وجود دارد 

 جایی که باور ها ، نگرش ها و ارزش ها ارتقا می یابد.

نشان می دهد که همه انسان هاي مدرن از یک منبع  2(  HGDPاشی از پروژه تنوع ژنوم انسان ) شواهد ن

( . این منشا مشترک به این معنی است که همه ما داراي 2001، 1مشترک افریقایی تبار آمده اند ) سایکیس
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3  .Sykes 
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هیچ شواهدي وجود  چارچوب شناختی با فرآیند هاي شیمیایی مشابه اي  هستیم که زیربناي یادگیري ماست.

ندارد که برخی از انسان ها ) به عنوان مثال برخی از ملیت ها یا گروه هاي قومی ( داراي چارچوب ذاتا متفاوت 

شناختی نسبت به دیگر گروه هاست. این بدان معنی است که هر گونه تفاوت در نتایج یادگیري و موفقیت بین 

تفاوت در تربیت و محیط است. تفاوت هاي فردي از نظر شخصیت و افراد یا گروه ها به احتمال زیاد در نتیجه 

،  1توانایی هاي فکري در نتیجه فعل و انفعاالت پیچیده بین ساختار ژنتیکی فرد و تعامل با دیگران است ) هریس

(.  ضرب المثل قدیمی طبیعت در مقابل تربیت می تواند به طبیعت توسط تربیت تغییر پیدا کند به طور  1116

کلی نسبت قابل قبول براي تربیت و طبیعت این است که احتماالً ژنها سهمی سی تا پنجاه درصدي از ویژگی 

 (.2001،  2هاي فرد و محیط سهمی پنجاه تا هشتاد درصدي دارد) ریدلی

 

. دیدگاه زمینه اي یا فرهنگی اجتماعی : یادگیري  نتیجه تاثرات زمینه اي یا فرهنگی اجتماعی بر 0-0

 یرندگان است. یادگ

این دیدگاه دو بخش دارد ، نخست این که چطور یادگیري بوسیله زمینه آنی و بال واسطه فرد تحت تاثیر قرار می 

 گیرد و دوم آن که چطور یادگیري از زمینه اجتماعی گسترده تر ) بزرگتر ( تاثیر می پذیرد. 

قبلی است ، زیرا وارد قلمرو امور انسانی می شود موضع اتخاذ شده در دیدگاه سوم کمی متفاوت تر از دو دیدگاه 

که شامل درک درستی از چگونگی تاثیر ساختار و عملکرد جامعه بر یادگیري افراد است. این مسائل در قلمرو 

علوم اجتماعی است. مطالعات پژوهشگران این حوزه شامل اثرات طبقه اجتماعی بر یادگیري و آموزش و 

مشارکت و سیاست می باشد. در این دیدگاه به آنچه زیست شناسان می توانند در  پرورش،اثر جنسیت، فرهنگ،

 مورد اثرات محیط اجتماعی بر یادگیري انسان داشته باشد اشاره می شود.

شاید اولین چیزي که باید گفت این است که محیط اجتماعی یکی از عوامل مسئول در تکامل فوق العاده سریع 

سال پیش تا کنون بوده است.از نظر تکاملی این یک انتقال بسیار سریع از الگور رفتاري نوع بشر از دویست هزار 

مرتبط با بشر عریان به بشري با زندگی شهري ، کشاورزي و رفاه بوده است. چنین تغییرات سریعی به عواملی غیر 

ی می شود. ظرفیت ما براي از عوامل زیستی وابسته است و به احتمال زیاد از تغییرات سریع فرهنگ انسانی ناش

یادگیري فرهنگ از سازگاري عمده ناشی شده از انتقال ما از سبک  زندگی بدوي به امروز مدرن است. نکته دوم 

این که چون فرهنگ اساساً با امور انسانی ارتباط دارد ، علم به طور کلی حرف زیادي درباره آن ندارد. به این دلیل 

ه اي از علم وجود ندارد که بتواند به طور رضایت بخشی، جامعه انسانی یا باورها است که در حال حاضر هیچ شاخ
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2 . Ridley 
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، دانش و ارزش هاي زیربناي فرهنگ را توضیح دهد. با وجود ناتوانی علم در روشن کردن امور انسانی مجالت 

می باشند. علمی معروف اغلب حامل توضیحاتی علمی براي رفتار انسان بر اساس کارهاي دانشمندان برجسته 

گزارش این مجالت به همراه برخی برنامه هاي تلویزیونی اغلب علم را به عنوان توضیح مطلق براي امور انسانی 

(. چنین توضیحاتی با برخی جوامع علمی پایه اي براي ایدئولوژي علم شده  2001،  1معرفی می کنند ) اپلییارد

علمی قدرتمند هستند و می توانند در امور انسانی استفاده  است. این ایدئولوژي بر آن است که علم  و روش هاي

شوند . دالیل متعددي وجود دارد که ناتوانی علم در امور انسانی را نشان می دهد. نخست آنکه ایدئولوژي علم بر 

یک تصور کلی و غلط در مورد نتایج علمی استوار است که آشکار شده اظهارات مطلق و قطعی در مورد حقایق 

کند در حالی که در واقعیت این طور نیست . نتایج علمی به طور کلی موقت هستند و با احتماالت مواجه می 

است. توجیحات علمی لزوماً توضیح قطعی براي یک پدیده یا موضوع ارائه نمی دهند. آنها طریقی را تعیین می 

است.به عبارت دیگر همیشه این احتمال کنند که به عنوان مثال شانس وقوع پدیده اي نهصد و نود و نه در هزار 

 هست که نتایج علمی نادرست باشد.

دلیل دوم که چرا علم نمی تواند چارچوبی براي فهم امور انسانی باشد این است که روش هاي علمی براي مواجهه 

م استفاده با امور انسانی طراحی نشده اند یا مناسب نیستند. هنگامی که روش علمی براي سئواالت مبتنی بر عل

می شود، پاسخ عینی، کلی و فراگیر است. عینیت و تعمیم پذیري وقتی کاربرد دارد که موضوع ، تغییر ناپذیر و 

مادي باشد، در مقابل موضوعات مربوط به انسان همواره در حال تغییرند. پاسخ به مسائل انسانی به طور کلی 

 دارند.ذهنی و مجرد هستند و قابلیت تعمیم و فراگیر سازي ن

دلیل سوم براي ناتوانی علم براي پرتوافکنی به امور انسانی این است که دانشمندانی که براي انجام این کار تالش 

می کنند یک صدا نیستند. گروه بزرگی از دانشمندان که بروي مسائل مربوط به انسان درگیر پژوهش هستندبا 

1ست شناسی اجتماع : ترکیب جدیدزی"( در اثرش با عنوان  1157)  2کار ادموند ویلسون
، تحریک شده اند.این  "

کتاب اثر بزرگی بود که تکامل رفتار در حیوانات اجتماعی را بررسی کرد و شامل فصلی است که گونه انسان را به 

عنوان گروه دیگري از حیوانات تلقی می کند. یکی از اهداف اصلی ویلسون در آن کتاب ارائه برخی از زمینه هاي 

ترک بین علوم اجتماعی و علوم زیستی بود که در آن زمان مقابل هم بودند.این اثر اگرچه تحقیق زیستی مش

بزرگی بود اما نشان دهنده خام اندیشی ویلسون در استفاده از چارچوب علمی براي توضیح امور انسانی بود . این 

چهار دهه بعد زیست شناسی اجتماع به  اثر انتقادات زیادي را متوجه خود کرد و در حال حاضر یعنی تقریبا

خودي خود موضوع مهمی نیست اما در اطراف آن پنج زمینه یا شاخه ایجاد شد.این پنج زمینه بر روابط ممکن 

                                                   
1 . Appleyard 
2 . Edmond Wilson 

3 . Sociobiology: The New Synthesis 
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بین امور انسانی و زیست شناسی انسانی تمرکز دارند و شامل پیوستاري است که که در یک سر طیف آن امور 

شی از ژن  که به حداکثر تناسب داروینی تکامل یافته اند ،توجیح می شود و انسانی براساس ساختار شناختی نا

 (.2002در انتهاي طیف  تناسب داروینی را می توان با فرهنگ کنار گذاشت ) اللند و برون ، 

ه فرهنگ بر اساس اطالعاتی که بین افراد آزادانه ، باشتاب و به آسانی تبادل می شود ، به طور افقی در سراسر گرو

و به طور عمودي بین گروه ها انتقال پیدا می کند. این اطالعات اغلب اصالح شده و هماهنگ و متغیر است به 

طوري که افراد می توانند در زمان کوتاهی خود را با فرهنگ ) باور ها ، ارزشها و رفتار ( وفق دهند . در مقابل ژنها 

تقال پیدا می کند، تغییرات آن کند و براي مدت زمان یا فرم ژنتیکی بسیار کند و تنها در جهت عمودي  ان

طوالنی تغییر پیدا نمی کند. ژن ها به عنوان یک ناقل اطالعات، اساسی براي زیست شناسی است اما محدودیت 

دارد، به اندازه کافی انعطاف پذیر و پیچیده براي سرعت تکامل انسان برشمرده نمی شود، اما فرهنگ این طور 

هاي یادگیري انسان با گ پیچیده و منعطف است . اگر چه زیست شناسان توافق دارند که مکانیسمنیست ، فرهن

انتخاب طبیعی رشد می کنند، اما پرسشی که وجود دارد این است که انسان ها چطور از همدیگر یاد می گیرند، 

 بدون شک یادگیري اجتماعی فرایندي کلیدي است.

 

 . نتیجه گیري4

ررسی آنچه که علوم زیستی می تواند به درک ما از یادگیري اضافه کند، شروع می شود. ابتدا این مقاله با ب

یادگیري انسان را محصول ساختار فیزیکی و به طور خاص مغز دانستیم .. مغز انسان مقر احساسات، هوش، درک 

وین براي چگونگی تکامل و انسانیت ماست و همه اینها روان ما را تشکیل می دهند. تئوري انتخاب طبیعی دار

موجودات در این سیاره توضیحاتی ارائه داده است.این تئوري در تکامل انسان هم بکار برده شد به طوري که 

ردپایی از تکامل اولیه انسان از ماقبل تاریخ به احتمل زیاد در مغز ما باقی مانده است و حتی در نقاط دیگر بدن 

فقرات انسان اثري از دم وجود دارد( . این دیدگاه فرایند یادگیري و تکامل  ما ) به عنوان مثال در پایین ستون

انسان را محصول ژنتیک می داند. دوم یادگیري انسان منحصر به فرد است  : هرچند بعضی از رفتار هاي انسان در 

جود زنده دیگر در حیوانات دیگر هم دیده می شود اما یادگیري انسان بسیار پیچیده ، غنی و بغرنج تر از هر مو

این سیاره است، منحصراً انسان قادر به انتقال حاصل یادگیري خود از طریق فرهنگ است که می تواند آن را 

ذخیره یا رمزگذاري کند. و در نهایت به دلیل اینکه یادگیري انسان قلب ماهیت بشري است ، پس درک درستی 

سئواالت اساسی در مورد آزادي  و اصول اخالقی بشر دست  از ماهیت بشر می تواند به ما کمک کند که چطور با

و پنجه نرم کنیم.این سئواالت به طور سنتی در حوزه فلسفه و علوم اجتماعی است و پیشنهاد نمی شود که راهی 

به علوم زیستی پیدا کند. با این حال درک درستی از جایی که ما آمدیم می تواند به ما کمک کند که تصمیم 
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ه کجا می خواهیم برویم.و مهمتر این که چگونه به اینجا رسیده ایم . بدیهی است یک دیدگاه تکامل بگیریم ب

انسان را ناشی از نیروهاي انتخاب طبیعی می داند ، اما در فاز دوم تکامل انسان ناشی از چیزهاي مازاد دیگري 

است ، اما ساختار شناختی انسان کامالً است.بنابرین در حالی که ژن هاي انسان تا حد زیادي مشابه شامپانزه ه

متفاوت است. این ساختار ما را قادر به یادگیري و عمل به عنوان انسان می کند و یادگیري انسان در قلمرو 

 (.1111،  1حیوانات تشابه اي ندارد ) دونالد

این مسئولیت عظیم  نیرو هاي انتخاب طبیعی ما را محدود نکرده اند و بنابرین آینده در دست خودمان است ،

(. انتخاب هاي 2001،  2نیازمند استفاده ما از قدرت عقلمان است ، همانطور که در گذشته انجام داده ایم ) دنت

اخالقی که ممکن است زیربناي عقل ما باشد نمی تواند از انتخاب طبیعی ناشی شود، این به این معنا نیست که 

نسانی بدانیم . کسانی که آن را رد می کنند دو گروه هستند. گروهی که  ما تئوري تکامل را بی ارتباط با امور ا

منکر نظریه داروین، به عنوان پایه اي براي فهم تکامل همه موجودات بروي کره زمین هستند و به جاي آن شرح 

ین را اخذ شده از مذهب را می پذیرند، که شامل داستان خلقت و شرح حیات می باشد. گروهی دیگر نظریه دارو

به عنوان توضیحی براي تکامل حیات برروي زمین می پذیرند ، اما انسان را در این فرآیند مستثنی می دانند. 

استدالل گروه دوم حاکی از آن است که انسان به نحوي خاص است و به این سیاره از مسیر ي غیر از تکامل 

هاي هر دو طرف در پرتو شواهد موجود در مورد  رسیده است . به عقیده دانشمندان زیستی و علم گرا ،  دیدگاه

منشا مادي ما به سختی حمایت می شوند. مطالبه جبر گرایان زیستی آن است که آنها به طور عینی و مشخص 

به پرسش هاي بزرگ در مورد ماهیت بشر پاسخ دهند. پاسخ خودشان این است که ما از حیوانات هستیم و بعضی 

خشونت می شود به نحوي طبیعی است.کسانی که در برابر دیدگاه انسان طبیعی می  رفتار هاي انسان که شامل

ایستند هر گونه شواهدي در مورد ریشه حیوانی ما را ، نفی می کنند. شواهد نشان می دهد که انسان یادگیري را 

نشانه هاي وجود به عنوان ابزاري براي شکستن ناگزیري و محدودیت طبیعت از هزاران سال پیش استفاده کرد و 

دارد که می تواند ادامه داشته باشد. همانطور که اشاره شد علیرغم تفاوت دیدگاه ها در باره منشا انسان ، همگان 

توافق دارند که تکامل بشریت وابسته به اطالعات منتقل شده از طریق یادگیري است ، و باز همانطور که اشاره 

تیک بسیار بیشتر است . نظام آموزشی ناقل فرهنگ  و تاحدودي در شد نقش فرهنگ در انتقال یادگیري از ژن

ایجاد آن سهیم است از این رو تکامل ما وابسته به نوع آموزش  ماست . آموزش و یادگیري مادام العمر مرا را در 

 جریان تکامل دائمی خود قرار می دهد. 

 

Abstract 

                                                   
1 .Donald 

2 . Dennett 
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Why a biology of learning? Mainly because an understanding of the nature of human learning is 

best perceived from as many different viewpoints as possible. The biological sciences provide one 

of these viewpoints, and recent work from this discipline indicates that learning is human nature 

and it is human nature to learn. A second reason is that much of the academic literature exploring 

the nature of human learning draws on disciplines that include the social sciences, psychology and 

the humanities. Therefore, although educationalists have a plethora of literature about learning 

drawn from these areas, they have little drawn from the biological sciences. This article, attempts to 

plug this gap. 

 

In this article Human learning is studied from three different perspective, Which include: 

• a process or cognitive perspective, based on learning as a function of the brain; 

• a perspective of the learner as an individual, arising from her/his particular circumstances of 

gender, developmental stage, age, experience, context, and so on; 

• a contextual or social/cultural perspective, based on learning as a result of the effects of the 

social/cultural context on learners. 

 

The first view, the process of learning and human evolution caused by genetic knows. The second 

view believes that unique human learning and The third view believes Speed transmission of 

human learning caused by social and cultural context. 

 

Keywords: learning, Biological attitude, lifelong learning, Social Learning 
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 نظام تعلیم و تربیت ایران مفقوده حلقه هنری، تاملی بر تربیت

 

 3آنیتا همایون فرد

 

 چکیده

 را اي یگانه و نظیر بی هاي فرصت است و هنر، آموزشی نظام مهم و اساسی کارکردهاي از یکی هنري تربیت

تاکیدهاي  علی رغم .رساند می کمک عاطفی و عملیابعاد شناختی،  تمامی در انسان رشد به که کند می فراهم

 به و شود نمی گرفته جدي چندان هنري تربیت عمل، نظام تعلیم و تربیت ما و در صحنه در متاسفانه شمار، بی

 نظام در هنري تربیت موجود وضع که است این حاضر هدف مقاله .است شده مبدل اي حاشیه و فرعی موضوعی

 انواع تعلیم و تربیت تاثیرگذارترین از یکی تواند می هنري بیان کند که تربیت کند و نیزایران را بررسی  تربیتی

 در اساسی هاي چالش پایان، در .آید شمار به آموزان دانش متنوع هاي قابلیت و ها مختلف، ویژگی ابعاد رشد در

 .گردد می ارائه موجود وضعیت اصالح و بهبود جهت راهکارهایی و شناسایی حوزه این

 ایران تربیت، و تعلیم هنري، تربیت واژگان کلیدی:

 

  .مقدمه3

بعد هنري و زیبایی شناسی از جمله ابعاد وجودي  .و ادراکی ذهنی عاطفی، جسمی، ابعاد با است موجودي انسان

 کارکردهاي داراي پرورش و آموزش انسان است که پرورش آن از طریق تربیت هنري محقق می شود. نهاد

 شکوفایی جهت در تالش باشد، می نهاد اهداف این از مهمی بخش مبین که کارکردها این از یکی است، مختلفی

 همه با هنر است. هنري تربیت یا اصطالحاً و آموزان دانش شناختی زیبایی و هنري استعدادهاي و ها قابلیت

 مستلزم آن بروز و رشد که استآدمی  در زمینه اي و قابلیت وجود بیانگر جلوه هایش تمامی در و گستردگی

 متاثر فوق کارکرد اهمیت .نامیم می هنري را تربیت آن که است جریانی عبارتی، به یا هدفمند، و منظم فعالیتی

 و عاطفی شناختی، هاي قابلیت و بروز استعدادها و رشد در هنري تربیت و هنر آموزش که است واقعیت این از

 هنر قلمرو در نهفته و ذاتی قابلیت هاي وجود به دلیل گذاري، تاثیر این .دارد سازنده تاثیري آموزان دانش مهارتی

(، 1155) برودي اعتقاد (. به1164 امینی،)اوست  شناسی زیبایی حس و انسان خالقیت تجسم هنر، که چرا است

 برنامه دیگر محتوایی هاي حوزه یک از هیچ در معانی که و ها ارزش دانش، بصیرت، به را انسان دستیابی هنرها

 براي متعادل و شده ریزي برنامه آموزشی که باشند داشته قصد معلمان اگر .آورند می فراهم ندارد، وجود درسی
                                                   

   anitahomayoonfard @ yahoo.comطباطبایی، گروه فلسفه تعلیم و تربیت،  تهران، ایران. عالمه دانشگاه -1
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 خود براي میان این در ارزشمند بس جایگاهی تواند می هنري تربیت وقت آن ببینند، تدارک خود آموزان دانش

 قابل کارکردهاي داراي به خصایصش توجه با هنر (.1155 زاده، عباس سید ترجمه لنکستر، جان) کند کسب

 (.1161 محمدي، مهر)گیرد  قرار زبانی و سواد نوشتاري برابر در تواند می و باشد می تربیت و تعلیم در توجهی

 تبدیل شود؛ تربیت و تعلیم امر در عنصري اساسی به هنري تربیت که کنند صاحبنظران تعلیم و تربیت تأکید می

 هنرها به امروزه است، مثال آیزنر معتقد است؛ براي ها انسان شخصیتی تکامل تکوین و فکري، رشد براي هنر زیرا

باشند )آیزنر،  پرورش و ساختار آموزش از ضروري جزئی شوند، تزئینی قلمداد اي وسیله صرفاً که آن جاي

 نظام مطلوب انسان هاي ویژگی بررسی عنوان با که پژوهشی در گردد، می مالحظه راستا همین (. در1167

 اشکال از یکی عنوان به هنري، سواد رسیده؛ انجام به ساله، بیست افق در ایران اسالمی جمهوري وپرورش آموزش

 مهارت چهارمین عنوان به هنر شدن مطرح با ترتیب، این به (.1164 واجارگاه، فتحی) است  شده محسوب سواد

 کسب هاي شیوه و سواد و دانستن اشکال از یکی عنوان به شناسی زیبایی معرفت ایده پذیرش و طرح و اساسی

 در اي ویژه استعداد داراي که کسانی به صرفاً هنري تربیت که نیست مجاز و پذیرفتنی دیگر معنا، درک و معرفت

 .کند پیدا همگانی و عام جنبه بایستی می بلکه شود، محدود هستند زمینه این

 سبب تنها نه باشند نداشته توجه انسان وجودي ابعاد همه به تربیتی هاي اگر برنامه وتربیت تعلیم علماي نظر از

 فلسفه در هنري تربیت حوزه .هستند انسانی کماالت به رسیدن در بزرگ مانع بلکه شوند نمی انسان و تعالی رشد

نظام  در مغفول حال در عین و اساسی هاي از حوزه است و یکی آمده اصلی اهداف بخش در و پرورش آموزش

پژوهشی که سعی دارند اهمیت تربیت هنري را در نظام آموزشی  و نظري با وجود مبانی. است آموزشی هاي

پررنگ جلوه دهند، در صحنه عمل همواره هنر و تربیت هنري به موضوعاتی جانبی و حاشیه اي تبدیل شده و 

 وجود توجهی پژوهشی قابل و نظري مبانی مجموع، است. در درنتیجه در ردیف برنامه درسی مغفول قرار گرفته

 واقع مغفول هاي درسی برنامه ردیف در و است نظام آموزشی در جانبی موضوعی هنري اهمیت تربیت که دارد

 (.1165است )ملکی و صادقی،  شده

 حیات ناگسستنی ابعاد از یکی عنوان به هنر و زیباشناسی، شناختن رسمیت تربیت، به و تعلیم بر حاکم فضاي در

 برنامه چارچوب در آن آموزش براي شدن قائل موضوعیت اصالت و نتیجه در و بشر اجتماعی فرهنگی، فکري،

 (.1161 محمدي، مهر) نمی رسد نظر به الوصول سهل رسمی، آموزش نظام درسی هاي

دال بر این است که هنر نه مع هذا گرایش انسان به زیبایی اعم از زیبایی هاي طبیعی و زیبایی هاي هنري، 

مختص بعضی از انسان هاست و نه صرفا اختصاص به اوقات فراغت دارد. از این رو ضرورت دارد که هنر و زیبایی 

شناسی از حاشیه به متن آمده و ارزش و اصالت واقعی و درخور توجه خود را بازیابد. هم چنین نظام تعلیم و 

 انه را جدي تلقی نموده و وجهه همت خویش قرار دهد.تربیت ما، تربیت هنري و زیبایی شناس
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هدف این مقاله بررسی و ارزیابی وضع موجود تربیت هنري در نظام تربیتی ایران و نتایج تربیتی مثبت این بعد از 

 کتب، شامل نوشتاري و با مراجعه به منابع تحلیلی -ابعاد تربیت است. این نوشتار با بهره گیري از روش توصیفی

انجام گرفته و در پایان، چالش هاي اساسی در این حوزه مطرح و  اینترنتی پایگاههاي و پیشین تحقیقات الت،مقا

 راهکارهایی جهت بهبود و اصالح وضعیت موجود ارائه می گردد.

 

 . سواالت تحقیق8

 باشد؟تربیت هنري داراي چه آثار و پیامدهاي تربیتی در ابعاد مختلف شناختی، عاطفی و عملی می  .1

 است؟ چگونه ایران آموزشی نظام در هنري وضعیت تربیت .2

 محدودیت ها و چالش هاي عمده تربیت هنري در نظام تربیتی ایران چیست؟ .1

 چه راهکارهایی جهت بهبود و اصالح تربیت هنري در نظام تعلیم و تربیت ایران می توان ارائه نمود؟ .4

 

 ها پیشینه مرور .0

است، که به برخی  گردیده انجام متعددي هاي تربیت، پژوهش و تعلیم در هنر گاهجای و اهمیت تبیین منظور به

 از آنها اشاره می گردد:

 افق در ایران اسالمی جمهوري وپرورش آموزش نظام مطلوب انسان هاي ویژگی بررسی" عنوان با که پژوهشی در

 سواد اشکال از یکی عنوان به هم باز هنري، سواد رسیده؛ انجام به ،(1164 واجارگاه، )فتحی "ساله بیست

 است.  شده محسوب

 جمهوري عمومی و رسمی تربیت در هنري و زیبایی شناسی تربیت نظري الگوي تدوین"عنوان  با پژوهشی در

 پرورش و آموزش هنري -زیبایی شناسی ساحت بر حاکم مولفه هاي و عناصر ،(1166 )رضایی، "ایران اسالمی

 .است تدوین یافته مناسب نظري الگوي و شده شناسایی

هاي  مهارت و هنري هاي فعالیت بر هنري تربیت رویکرد با آموزش تأثیر" مقاله در (1110نش ) همکارا و فالحی

 جدید هاي و روش هنر اهمیت و نقش هنري، مختلف رویکردهاي به ،"ابتدایی چهارم پایه آموزان دانش فرآیندي

 است. پرداخته آموزان دانش هاي توانایی پرورش در هنري

 گزارش قالب که در "کودکان زندگی در هنري تربیت مالحظات"عنوان  با مروري پژوهش ( در2001) 1ایواي

زیبایی  رشد: است توجه دیدگاه قابل پنج از تربیت و تعلیم با هنر ارتباط که می کند اشاره کرد، ارائه یونسکو

کودکان در فعالیت  .تحصیلی پیشرفت رشد شناختی، فرهنگی، -اجتماعی رشد عاطفی، -اجتماعی رشد شناختی،

                                                   
2-  Iwai 
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 و دیگران پذیرش خود، پذیرش خوداظهاري، درباره دیدگاه هاي بهتري به هنري توانستند مناسب هاي

 .یابند دست خودآگاهی

 

 مطالعه شناسی .روش4

. گردد شناسایی مرتبط منابع سعی شد همه ابتدا، تحلیلی انجام شده است. در –این مقاله در قالب روش توصیفی 

گرفته و اطالعات مورد نیاز از  قرار مطالعه مورد شناختی، روش و محتوایی لحاظ به استفاده قابل سپس منابع

 از برداري فیش فرم تحقیق، ابزار پژوهش این اسناد و مدارک موجود، استخراج و سپس تجزیه و تحلیل گردید. در

 .است بوده مراجع مذکور و منابع

 

 (بررسی و بحث) یافته ها. 1

 مختلف ابعاد تربیتی هنر در پیامدهاي و آثار -الف

 :در حل  غیرمستقیم راهنمایی اطالعات، و دانش میزان افزایش موجب هنر و آثار هنري، بعد شناختی

 و شناختی نیازهاي در مطلوبی لذا هنر، تأثیرات. می شود امور به نسبت نگرش نحوة نمودن آشکار و مشکالت

 .دارد فرد عقالنی و ذهن پرورش

 شناختی دانش بهبود شود می داده جامع، آموزش اي برنامه با هنر وقتی که آن است از مکرر حاکی تجارب

 و تجزیه دقیق، مشاهده قابلیت شامل ها، این مهارت. داشت خواهد پی در را موضوعات درسی سایر در آموزان

 هاي ایده تولید متنوع تا منابع به مربوط اطالعات دهی به ارتباط و( نقادانه رویه) تأمل، قضاوت و تعمق تحلیل،

 (.1167آیرنز، ) است جدید

همچون  فکري، هاي مهارت شناختی و رشد در هنري تربیت که تأکید دارند نکته این بر موجود، نظري مبانی 

 (.1164تاثیري برجسته بر جاي می گذارد )امینی، « تفکرانتقادي» و« مسئله حل»

هنر به عنوان مظهر ناشکیبایی انسان براي دستیابی به حقیقت با علوم و اکتشافات علمی قابل مقایسه و همانند 

است. همان گونه که کاوش هاي علمی میل و اشتیاق وافر به فهمیدن را در انسان بیدار می کنند، هنر هم در 

 (.1167همین وادي سیر می کند )شرفی، 

ي به هنر، موجب هرچه لذت بخش تر شدن تجربه مدرسه اي به طور عام شده و دانش هم چنین، توجه جد

 (.1161آموزان رغبت بیشتري در یادگیري سایر دروس از خود نشان می دهند )مهرمحمدي، 

عالوه بر این دانش آموزانی که آموزش هاي هنري بیشتري می بینند، احتمال ترک تحصیل در آنها کمتر است 

 (.1164)امینی، 
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 می توانند نیز و پرسش ها داشته راه حل یک از بیش می توانند مسائل که می آموزند دانش آموزان به هنرها

 (.2002باشند )آیزنر،  داشته به همراه را پاسخ یک از بیش

 شناخته شده پیش از که است مسیري وادي هنر، در نهادن تربیت هنري باعث شکل گیري بینش می شود. گام

می گیرد )شرفی،  شکل مسیر ادامه چگونگی درباره بصیرت و شناخت که راه است این در رفتن با گزیرنا و نیست

1167.) 

 که دهد می نشان تحقیقی در «جاسمینا»تربیت هنري، بهترین زمینه براي پرورش خالقیت به شمار می آید. 

 گروهی استفاده هاي فعالیت سایر و داستانهنري،  هاي فعالیت نامه، نمایش از در آن که مدار بازي درسی برنامه

دارد )به نقل از امینی،  زیاد بسیار تأثیر آموزان ابتدایى دانش یادگیري انگیزه و افزایش خالقیت رشد بر است، شده

1164.) 

 قوانین، فرمول ها الزامات از عدول جهت کافی آموزان، داشتن مجال دانش یادگیري در هنر کاربرد یکی از مزایاي

 (.1151گیج،)شده است  شناخته قواعد و

 :بعد عاطفی 

کیفیت هاي گوناگون عواطف یا احساس را نمی توان با ابزار زبان بیان کرد بلکه مناسب ترین طریق، هنر است 

 (. 1167)رایمر به نقل از شرفی، 

ي پیدا می کنند، تجربه کردن طیف گسترده اي از عواطف و ارزش ها، که در بسیاري از موارد، ماهیت پیچیده ا

هم چون خشم توام با نفرت، ترحم و دلسوزي، نوع دوستی آمیخته با تاسف یا حسرت، غمخواري آمیخته با ترحم 

یا تکبر، بدون استفاده از هنر و برخورداري از فرصت رویارویی با آثار هنري متضمن آنها، دست یافتنی نخواهد بود 

محسوب می  روانی و عاطفی نیازهاي به دادن اي موثر جهت پاسخ(. بنابراین هنر، وسیله 1161)مهرمحمدي، 

 حس ارضاي به آن، فعالیت هاي متنوع در شرکت و هنري آثار از بهره گیري با می توانند دانش آموزان .شود

گونه  به را خود درونیات و بپردازند آن به مربوط توانایی هاي استعدادها و پرورش و هنري ذوق و دوستی زیبایی

 .کنند بیان درونی شان میل مطابق با و آزاد اي

 هنري، و ادبی خالقانه فعالیت هاي چون سازنده اي زمینه هاي در روانی فرد انرژي و توجه ساختن معطوف هنر با

 (.1157می باشد )میرزابیگی،  نیز انسان جنسی تمایالت تعدیل در سودمندي عامل

 می کمک صلح فرهنگ و متقابل بردباري، احترام و رشد تحمل به هنري تربیت آموزشی، نظام متولیان اعتقاد به

 (.1161 مهرمحمدي،)کند 
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 :بعد عملی 

 این و کنند را تجربه« طراحی کردن » و « ساختن » عملی،  کارهاي دانش آموزان با تا را می دهد امکان این هنر

 (.1155شود )جان لنکستر، می  آنان مستقیم ه اي خالقیت و نمونه سازي مشاهد پرورش موجب خود

است )آیزنر،  انجام قابل مختلفی شیوه هاي با خوب کارهاي که می شود مفهوم دریافت این هنرها، طریق از

2002.) 

 کند. می کمک فعالیت هاي دانش آموزان هماهنگی و به دست ورزي مربوط قابلیت هاي رشد به هنري تربیت

 

 ایران آموزشی نظام در هنري تربیت وضعیت -ب

، تالش کردند نشان دهند هنر،  1و گاردنر 2، آیزنر 1در طول ده سال اخیر، اندیشمندان برجسته اي همانند: کاترال

جزء جدایی ناپذیر آموزش و پرورش هر فردي باید قرار گیرد و از اعتبار تربیت هنري دفاع نمودند. هم چنین 

هنر تاکید ورزیده و در مشروعیت بخشی تربیت هنري در  از جمله متخصصانی است که برکارکرد ابزاري  4پرکینز

حوزه تعلیم و تربیت اصرار داشته است. اما با وجود تاکیدات دانشمندان مختلف بر ضرورت تربیت هنري، هنوز هم 

این  به ذکر است که (. الزم1164تربیت هنري در نظام هاي تعلیم و تربیت مورد اختالف و مناقشه است )امینی، 

 دیگر کشورها آموزشی هاي نظام در و ایران نیست آموزشی نظام ویژه تربیت هنري، گرفتن نادیده و جهیتو کم

 و تفوق و تکلیف، به یافته زمان اختصاص وري، بهره کارآیی، براي که صداهایی قال و قیل شود. در می دیده نیز

و  آموزش در شناسی هنر و زیباییاهمیت  درباره صحبتی کمتر رسد؛ می گوش به تربیت و تعلیم در برتري

 (.1162شود )ضرابی،  می شنیده پرورش

 گرفته صورت اي شایسته و درخور هاي تالش آموزشی، نظام در هنر احیاي منظور به اخیر سالیان هر چند طی

 گشته آغاز 1156 سال از ابتدایی دوره هنر جدید درسی برنامه تدوین و طراحی است، به عنوان مثال، فرآیند

است، و این اقدامات، ارزشمند  گرفته صورت هایی تالش هم راهنمایی دوره هنر درسی برنامه تهیه است، نیز براي

 یا مقوله یک به هنر شدن تبدیل تا هنوز .است بسیار مطلوب وضع تحقق تا فاصله، و قابل اعتنا می باشند؛ لیکن

 سیاست از اعم مختلف، سطوح در آن به هیتوج کم یا غفلت که پرورش، و آموزش در آموزشی اساسی موضوع

 مهرمحمدي،) است بسیار فاصله آید، حساب به تربیتی جبران قابل غیر محرومیت یک منزله به اجرا، و گذاري

1161.) 

 جایگاه از هنر درسی، برنامه هاي در و نمی شود جد گرفته به هنري کشورمان تربیت آموزشی مراکز و مدارس در
                                                   
1  - Catterall 
2 - Eisner 

3 - Gardner 

4 - Perkins 
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کنونی، مورد غفلت قرار  شرایط در هنري تربیت توجه قابل نیست و ظرفیت هاي برخوردار اي شایسته و مناسب

ما  آموزشی نظام که اولویت دار، و اهمیت حائز درسی یک موضوع عنوان در تعلیم و تربیت ما به گرفته است. هنر

 نمی شود. معرفی کند گذاري سرمایه آن به قابلیت هاي مربوط پرورش براي باید

 

 ایران تربیتی نظام در هنري تربیت عمده هاي چالش و ها حدودیتم -ج

 و موانع با دیگر سوي از و فکري و نظري هاي محدودیت با یکسو از ما، کشور آموزشی نظام در هنري تربیت اساساً

 در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود: .است گریبان به دست عملی و اجرایی تنگناهاي

 قابلیت شکوفایی در هنري تربیت ویژه نقش و ضرورت به آموزشی کارورزان و ریزان برنامه باور و اعتقاد عدم -

 آموزشی از جمله محدودیت هاست. نظام مختلف اهداف تحقق و آموزان دانش مختلف استعدادهاي و ها

 گرفته نادیده آن، سازنده و مؤثر پیامدها و کارکردهاي و شده تلقی تفننی و تفریحی اي مقوله عنوان به هنر -

 می شود.

 اجرایی، مدیران تا سازي تصمیم و گذاري سیاست سطح مدیریت از اعم مختلف، سطوح به نظر می رسد مدیران -

 می کنند نه در مقام عمل. حمایت هنري تربیت و هنر از بیان مقام در

 پرورش و آموزش نظام در هنر اشاعه و ترویج تهدیدکننده عوامل از دیگر یکی عنوان به باید را پژوهشی فقر -

 .(1161 مهرمحمدي،)دانست 

 که نیروهایی توسط هنر آموزش به اشتغال هنر، آموزش امر در تجربه با و متخصص انسانی نیروي کمبود -

 ندارد، یکی دیگر از چالش هاست. درس این تدریس با تناسبی ها آن تحصیلی مدرک

 این به بخشیدن تحقق آمادگی لیکن آگاه هستند، هنر وجود ضرورت و اهمیت به معلمان بیشتر این که با -

 اند. ندیده را الزم هاي و آموزش نداشته را خواسته

 برنامه از هنر درس عملی حذف»متوسطه، یکی دیگر از مشکالت است.  دوره در هنر درسی برنامه وجود عدم -

 عمومی آموزش در هنر و هنر عمومی آموزش مفاهیم میان خلط معلول که ،(نظري شاخه) دبیرستان دوره درسی

 شمرده راهبري در تعلیم و تربیت ما و مدیریت نظام عمده ضعف نقاط ، یکی از (1161 مهرمحمدي،) «است

 شود.  می

 فاقد دردوره ابتدایی و راهنمایی، آن به یافته اختصاص ناچیز و محدود بسیار ساعات بر عالوه هنر، آموزش -

 و کم توجهی بی ابعاد از دیگري بعد معرف خود که هست، نیز رسمی آموزشی منابع و مشخص درسی برنامه

 است. هنري تربیت حوزه بر آموزشی نظام مهري
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 ایران تربیت و تعلیم نظام در هنري تربیت اصالح و بهبود جهت راهکارهایی -د

 چشم اندازي براي تربیت هنري در نظام تعلیم و تربیت ایران پیش بینی و تدوین گردد. -

نگرش مسئولین مختلف نظام آموزش و پرورش نسبت به تربیت هنري و چرایی آن تغییر یافته و بینش و  -

 اصالح گردد.

 مربیان کمک و با مدارس در هنر  درس عملی آموزش مانند موزه ها و مراکز هنري براي مناسب محیطی -

 گردد. ایجاد متخصص

ارتباط با تربیت هنري تشویق و ترغیب شوند و دانشجویان و پژوهشگران به انجام پژوهش هاي مورد نیاز در  -

 بودجه و امکانات کافی به آنها اختصاص داده شود.

معلم و نیز  تربیت در هنر آموزش، الزم است موقعیت پروسه موضوعات و محتواهاي هنري در جهت گنجاندن -

 برنامه هاي آموزش حرفه اي تربیت معلم مورد بازبینی قرار گیرند.

ارتقا  آموزشی هاي از تکنیک قسمتی عنوان به هنر از استفاده براي معلمان کارآیی و درک بهتر این است که -

 هنري تبدیل کنیم. متخصصان را به درس هاي کالس داده شود نه این که هدف این باشد که معلمان

 هنر، اتخاذ گردد. از درستی درک به محسوس در آموزش جهت رسیدن و لمسی روش هاي -

 کارگاه هاي بازآموزي تدارک به صورت چه و نظري به صورت چه هنر قلمرو با متناسب هاي برگزاري همایش -

 .رسد می به نظر ضروري

 

 .نتیجه گیري6

 شود، اقدام آن پرورش به نسبت و گیرد قرار توجه مورد باید او، به جامع نگاهی در که انسان وجودي ابعاد از یکی

  .است انسان شناختی زیبایی و هنري بعد

 شایسته رشد مدرسه اي و نظام توسعه در می تواند هنري تربیت شیوه هاي صحیح به کارگیري و هنرها درک

 فعالیت هاي شکل گیري در و پویا گسترده حوزه یک به عنوان هنري تربیت دیگر، عبارت به. باشد موثر کودکان

 برنامه هاي از حوزه اي کمتر در شاید که خلق کند را نتایجی و آثار می تواند، مدرسه اي نظام یک در آموزشی

 (. 2002کرد )آیزنر،  جستجو را آنها بتوان درسی

آموزشی خود،  اهداف و ها آرمان و تدوین گذاري سیاست حوزه در مختلف دنیا کشورهاي آموزشی هاي نظام

 اند. بدیهی است داده قرار خود لوحه کار را سر شخصیتی ابعاد در متعادل موزون و رشد با انسانی پرورش همواره

مروري بر منابع  .باشد داشته کننده و تعیین بارز نقش تواند می هنري تربیت هنر و هدف، این تحقق جهت در

نظري و یافته هاي پژوهشی موجود حاکی از آن است که تربیت هنري داراي آثار و پیامدهاي تربیتی بسیاري در 



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

244 

می دهد که قطعا بی توجهی به نقش و کارکردهاي تربیت هنري،  ابعاد مختلف می باشد. نتایج این تحقیق نشان

نظام تعلیم و تربیت را به جریانی عقیم و ناکارآمد تبدیل خواهد کرد. بنابراین بایستی تربیت هنري به عنوان 

 به توجه کنار در پرورش و آموزش که است ضرورت و اولویتی آموزشی از جایگاه ویژه اي برخوردار باشد و الزم

 هنري تربیت از سطحی از آموزان دانش همه برخورداري امکان هنري، تولید زمینه در خاص استعدادهاي پرورش

 سازد. فراهم را

 

Abstract: 

Art education is one of the basic functions and important in the educational system and  art  

provides unbeatable and unique opportunities that helps to human development in all dimensions of 

cognitive, emotional and practical. Despite countless emphasis, unfortunately, our education 

system and in practice, art education is not taken seriously and has become a sideshow. The 

purpose of this paper is that check the status of  art  education in Iran 's educational system and also 

stated that art education can be one of the most influential kinds of education  in the growth of 

different dimensions, features and capabilities of diverse students. In the end, identify the basic 

challenges in this area and is offered solutions to improve the situation. 

KeywordS: art education, education, Iran 
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 صورتبندی اهداف درس زبان های خارجی بر اساس دیدگاه وایتهد

 

 3سمیرا حیدري

 8فاطمه زیبا کالم مفرد

 

 چکیده

آموزش زبان انگلیسی در مدارس ایران همواره با مشکالتی روبه رو بوده است. وایتهد فیلسوف و مربی اي است که 

از طرح یک زبان خارجی در برنامه درسی دفاع می کند و در عین حال آرایی در باب یادگیري دارد.با توجه به 

فاء می کند, هدف اصلی مقاله حاضر آن است آنکه اهداف در آموزش دروس جایگاه مهمی را در برنامه دروس ای

که اهداف درس زبان هاي خارجی را بر اساس دیدگاه وایتهد صورتبندي کند. روش پژوهش تحقیق حاضر 

تحلیلی است. براساس نتایج تحقیق حاضر اصل مهمی که بر اهداف درس زبان هاي خارجی از دیدگاه  –توصیفی 

اهداف با رشد شناختی دانش آموزان است. اهداف درس زبان هاي خارجی  وایتهد پرتو می افکند ، متناسب بودن

شامل آشنایی با آثار کالسیک ملل دیگر، پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان با یادگیري زبان هاي خارجی، 

زمینه سازي درک و فهم منطق فلسفی در دانش آموزان، آشنایی با زمینه هاي تاریخی آثار کالسیک ملل دیگر 

 ی باشد.م

 اهداف، آموزش زبان هاي خارجی، وایتهد،فلسفه آموزش و پرورش: واژگان کلیدی

 

 (مقدمه3

از دیدگاه بسیاري از فیلسوفان همچون ارسطو، وجه تمایز انسان و حیوان قوه ي ناطقه و زبان است. زبا ن موجب 

ه نسل پس از خود آموزش می پیوند نسل ها به یکدیگر می شود . افراد همواره زبان را فرامی گیرند و ب

 (.1165دهند)مفیدي و سبزه ،

امروزه آموزش زبان هاي خارجی در بسیاري از نظام هاي آموزشی سراسر جهان رایج است و مدارس بخشی از 

برنامه آموزشی خود را اختصاص به این درس داده اند. در نظام آموزش و پرورش ایران نیز از مقطع متوسطه ي 

بان خارجی پرداخته می شود و در بیشتر مدارس زبان انگلیسی به عنوان درس زبان خارجی ارائه اول به آموزش ز

 می شود.

                                                   
 s_heidari2001@yahoo.comدانش آموخته دکتري فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه 1

 f.ziba.m@gmail.comدانشیار دانشگاه تهران2
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آلفرد نورث وایتهد در راستاي تربیت احساس و تخیل شاگردان در آموزش ادبیات ، از ارائه ي یک زبان خارجه در 

ي سایر ملل می کند دالیل این پافشاري  میان مواد درسی دفاع می کند. از دفاع محکمی که وي در مورد مطالعه

را می توان یافت. در واقع ،با آموزش زبان هاي خارجی شاگرد ان می توانند آثار کالسیک ملل دیگر را نیز فرا 

گیرند و نوعی تخیل در زمینه ي فرهنگ ملل دیگر به وجود آید. به نظر می رسد که بتوان اهداف درس زبان 

 د را در این تحقیق صورتبندي کرد و منظر نوینی به آن بخشید.انگلیسی از دیدگاه وایته

 براساس دیدگاه وایتهد چه صورتبندي اي براي اهداف درس زبان انگلیسی می توان ارائه داد؟ -

تحقیقات نشان می دهد که هر ساله منابع هنگفتی صرف آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزشی ایران می شود 

در صد از 12گیري فراگیران چندان مطلوب نیست.آمار ها نشان می دهد که بیش از ولی نتایج حاصل در یاد

داوطلبان ورود به دانشگاه ها کمتر از ده درصد تست هاي مربوط به درس زبان انگلیسی را درست جواب می 

 درصد ایرانی ها می توانند بدون مشکل انگلیسی صحبت کنند)سروري7دهند و به طور کلی تنها کمتر از 

،1114.) 

در امر آموزش زبان انگلیسی از جمله موانع پیشرفت توجه نکردن به تمامب مهارت هاي خواندن ، نوشتن ، 

 صحبت کردن و شنیدن است. در کالس هاي زبان انگلیسی مدارس بیشتر بر امر خواندن تأکید می شود.

در مقطع راهنمایی مدارس ذکر کرده  محمد رضا باطنی در کتاب زبان و دو اشکال مهم را در آموختن زبان دوم 

 بود که به این قرار است:

قدرت انعطاف پذیري اندام هاي گویایی شاگرد در دوره راهنمایی نسبت به زمانی که زبان مادري خود را یاد  (1

 می گرفت کاهش یافته است . در نتیجه یادگیري عادات گفتاري تازه براي او بسیار مشکل تر شده است.

زبان مادري پیوسته با یادگیري الگو هاي تازه ي زبان دوم معارضه می کنند . این پدیده زبان شناسی الگوهاي  (2

را تداخل گویند. سال ها تالش الزم است تا آموزنده یاد بگیرد ، اختالف دو زبان را درک کند و در گفتار خویش 

 (.1151آن ها را رعایت کند و مانع تداخل گردد)باطنی،

است در آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزش و پرورش عمومی کشور ما اشکاالت زیادي وجود دارد. آنچه مسلم 

بسیاري از دانشجویان پس از به پایان رساندن دوازده سال آموزش و پرورش عمومی ، در دوره دانشگاه در درس 

 زبان انگلیسی با موانعی دشوار روبرو می شوند.

می تواند به صورت بنیادي به بررسی مبانی فلسفی درس زبان انگلیسی  تحقیقاتی همچون تحقیقات حاضر

بپردازد .زیرا برنامه درسی بر مبانی روان شناسی ، جامعه شناسی و فلسفی استوار است و در این بین میتوان گفت 

 که مبانی فلسفی در ترسیم اصول و تصمیم گیري ها در برنامه درسی نقش اساسی ایفاء می کند.

توجه به اهمیتی که مبانی فلسفی در برنامه درسی دارد و از سویی با توجه به مشکالتی که درس زبان پس با 
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  انگلیسی در نظام آموزش و پرورش ایران دارد ضرورت و اهمیت تحقیق حاضر روشن می شود.

 هدف اصلی مقاله حاضر صورتبندي اهداف درس زبان هاي خارجی بر اساس دیدگاه وایتهد است.

 

 :پژوهش یشینه(پ8

مقاله ا ي با عنوان مطالعه تطبیقی برنامه درسی آموزش زبان انگلیسی در ایران و ژاپن با تأکید بر مهارت هاي  -

در  1166زبان آموزي در کتاب هاي درسی دوره راهنمایی نوشته خدیجه صفرزاذه و مجید علی عسکري در سال 

 مجله ي مطالعات برنامه درسی چاپ شده است.

اه نویسندگان این مقاله آموزش زبان انگلیسی در ایران داراي مشکالت زیادي است. مطالعه ي تطبیقی از دیدگ

آموزش زبان انگلیسی بین ایران و کشور هاي پیشرفته موجب آن می شود که موانعی که در آموزش ماده درسی 

انگلیسی در کشور ژاپن بر  مذکور در ایران است شناسایی شود.براساس یافته هاي تحقیق کتاب آموزشی زبان

گفتاري می باشد. در روش  -اساس رویکرد ارتباطی و در دوره راهنمایی ایران با تآکید بر روش شنیداري

گفتاري که بر اساس رفتار گرایی است یادگیري زبان مکانیکی است.دانش آموز مجبور است ساختار  –شنیداري 

هیچ پیوندي با زندگی واقعی ندارد به خاطر بسپارد. تمرین هاي  هاي دستوري را باتکرار جمله هاي نامأنوسی که

مکانیکی و دور از زندگی واقعی به امر زبان آموزي کمکی نمی کند. در نتیجه زبان آموز قادر نیست در موقعیت 

اصل هاي گونگون براي ابراز نیاز هاي خود از زبان استفاده کند. در حالی که رویکرد ارتباطی با تأکید بر سه 

ارتباط ، فعالیت و معنا داري تأکید می کند که در آن فعالیت هاي مبتنی بر ارتباط واقعی به یادگیري بیشتر 

منجر می شود.فعالیت هاي معنا دار یادگیري را سریع تر ، عمیق تر و پایدار تر می کنند. در نتیجه زبانی که براي 

 ی کند.یادگیري معنی دار باشد فرآیند یادگیري را تسهیل م

مقاله تحلیل و آسیب شناسی محتواي کتب درسی زبان انگلیسی دوره متوسطه و ارزیابی آن با معیار رویکرد  -

آموزش ارتباطی زبان نوشته خدیجه صفر نواده ، مجید علی عسکري ، نعمت اهلل موسی پوو محمد رضاعنانی 

 ده است.چاپ ش1161سراب در مجله علمی پژوهشی مطالعات برنامه درسی در سال 

در میان مهارت هاي چهارگانه ي زبان آموزي  به مهارت هاي نوشتن در قالب جمله بر اساس نکات دستوري 

مشخص شده بیشتر پرداخته شده و فعالیت ها غالبا با تأسی از روش هاي سنتی در قالب کاربردهاي مکانیکی 

ار بر اساس بفت متن معنا دار تنظیم می شوند جمله ها و الگوهاي زبانی می باشند. در حال که فعالیت هاي معناد

 نه جمله هاي مجزا و پراکنده.

مقاله اي با عنوان وضعیت موجود و آسیب شناسی زبان انگلیسی در مهد کودک ها توسط رضا پیش قدم و مریم -

 به چاپ رسید. 1166سادات طباطباییان در مجله ي پژوهش ادبیات معاصر جهان در سال 
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مهد کودک در سطح شهر مشهد انتخاب شدند و مورد مشاهده قرار گرفتند و در موارد لزوم با  22در این تحقیق 

مسؤوالن و معلمان مهد کودک ها مصاحبه انجام شد. نتایج این پژوهش کیفی نشان داد که مهد کودک ها فضا ها 

راي آموزش زبان انگلیسی اند. و امکانات آموزشی مطلوب و مناسب آموزشی را ندارندو فاقد برنامه آموزشی مدون ب

معلمان این مراکز عموما فاقد صالحیت تدریس اند . آنان با روش هاي آموزشی کودکان در زبان انگلیسی آشنایی 

کمی دارند و توجه خاص را به نیاز هاي عاطفی ، شناختی و اجتماعی کودکان ندارند. در پایان پیشنهاد هایی 

 لیسی در مهد کودک ها به مسؤوالن و معلمان داده شد.براي ارتقاي سطح آموزش زبان انگ

مقاله اي با عنوان بررسی مسائل و مشکالت آموزش زبان انگلیسی در دوره ي متوسطه توسط زهرا احمد پور  -

 در مجله ي رشد آموزش زبان به چاپ رسید.

م شد تمامی دبیران و زیر نظر کمیته ي پزوهش آموزش و پرورش گناباد انجا 1161در این تحقیق که در سال 

مدرسان زبان انگلیسی دوره ي متوسطه ي گناباد به عنوان گروه آزمودنی از طریق پرسشنامه ، منبع جمع آوري 

اطالعات بودند. وجود مشکالتی همچون کمبود رغبت و انگیزه در دانش آموزان ، عدم دسترسی به وسایل کمک 

 ین نتایج این تحقیق هستند.آموزشی و کمبود ساعت تدریس درس زبان از مهمتر

مقاله اي با عنوان آسیب شناسی برنامه درسی آموزش زبان انگلیسی از دیدگاه معلمان و دانش آموزان دوره ي  -

متوسطه  توسط محمد بهروزي ، آزاده آموزگار و یعقوب علیپور در فصلنامه ي علمی پژوهشی رهیافتی نو در 

 است.به چاپ رسیده  1111مدیریت آموزشی سال 

در شهر بوشهر صورت گرفت از نوع تحقیق پیمایشی بود و کلیه ي  11-10این تحقیق که در سال تحصیلی 

دبیان زبان انگلیسی و دانش آموزان مدارس دولتی به عنوان جامعه ي آماري در نظر گرفته شدند. نتایج حاصل از 

از الگو ها و روش هاي تدریس نامناسب ، نشان داد که عوامل آموزشی شامل استفاده  tتحلیل عاملی و آزمون 

عدم وجود امکانات و تسهیالت الزم ، رویکرد هاي ارزشیابی غیر معقول برنامه آموزش زبان انگلیسی و فقدان نگاه 

کاربردي به یادگیري درس زبان انگلیسی و عوامل برنامه درسی تحت عنوان نبود پیش زمینه ي فرهنگی ف 

ش هاي جدید و مدرن آموزش زبان انگلیسی ، استفاده از متون و محتواي نامأنوس و کم ناتوانی در استفاده از زو

بودن تعداد ساعات آموزش زبان انگلیسی از مهم ترین آسیب هاي برنامه درسی مورد مطالعه می باشند. بنابراین 

می شوند و مشخص می شود که این هشت آسیب، عوامل زاي نظام آموزشی زبان انگلیسی در ایران محسوب 

 براي ارتقاي وضعیت آموزش زبان انگلیسی در مدارس باید به این ها توجه شود.
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 (روش پژوهش:0

روش تحقیق حاضر از نوع بنیادي است و تحقیق بنیادي در صدد توسعه ي دانسته هاي موجود در یک زمینه  

ه ایانجام شده است و کار میدانی (. تحقیق حاضر به صورت مطالعه ي کتابخان51،ص1162است) سرمد و دیگران ،

تحلیلی است.از سویی ، به توصیف و بررسی –در آن صورت نگرفته است. روش مورد استفاده از نوع  توصیفی 

تربیتی  –دیدگاه وایتهد در زمینه زبان هاي خارجی پرداخته می شود و از سوي دیگر با تحلیل متون فلسفی 

 هاي خارجی پرداخته می شود.وایتهد به صورتبندي اهداف در س زبان 

منابع گرد آوري داده ها به طور عمده ، مقاالت و کتب مرتبط با آموزش زبان انگلیسی و آراي وایتهد است.پس از 

مطالعه ي منابع به گزینش و تلخیص و دسته بندي مطالب اقدام شده است.در این روش ابتدا اطالعات مورد نیاز 

می شود . سپس فیش هاي جمع آوري شده در جهت دستیابی به پرسش  جمع آوري و به صورت فیش نگاشته

هاي پژوهش ساماندهی می شود. بخش اساسی و مهم این تحقیق صورتبندي  اهداف درس زبان هاي خارجی 

 براساس دیدگاه وایتهد است.

 

 (مبانی نظري پژوهش:4

 (زبا ن از دیدگاه وایتهد4-3

رجسته اي در هوش انسان به حساب می آید. این مقوله آنچنان پیچیده از دیدگاه وایتهد زبان نقطه ي مهم و ب

است که حتی قابل قیاس با پیشرفت هاي تکنولوزي نیست . زبان از هوشی گسترده که در طی هزاران سال حفظ 

و شده سخن می گوید. وایتهد به بررسی فیزیکی زبان نیز پرداخته است . به نظر وي زبان می تواند با اشاره سر 

دست نیز به وجود آید. در جوامع گوناگون نیز آثاري از این نوع زبان وجود دارد . نقطه ي ضعف مهم در اشاره با 

 سر و دست آن است که با این نوع ایماء و اشاره عملکرد فرد محدود است و کاري دیگر نمی توان انجام داد.

آزاد خواهند بود و می توانند کار خود را انجام دهند.از تولید صدا و تکلم این ویژگی برتر را دارد که اعضاي دیگر 

لحاظ فیزیولوزیکی ریه ها ، حنجره در تولید صدا نقش دارند .شاید این صدا در وهله ي اول به عنوان یک نماد 

ارگانیکی و زیستی محسوب شود حال آنکه باید گفت این صدا تجربیات ، احساسات و عواطف عمیق درونی انسان 

 ر دارد.را در ب

پس ، صداي تولید شده در تکلم به عنوان یک نماد طبیعی چون همراه با احساس و درک درونی انسان همراه 

است ، اهمیت ویژه اي می یابد.بدین ترتیب می توان گفت که شنیدن مصاحبه ها و سخنرانی هاي اشخاص از 

ه این ترتیب در مبادي تعلیم و تربیت شنیدن اصوات ضبط شده در دستگاه هاي گوناگون ارزش بیشتري دارد. ب

 ارتباط مستقیم معلم و شاگرد بسیار اهمیت داشت.وایتهد براي زبان دو نقش اساسی در نظر گرفت: 
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 مکالمه با خویشتن -2مکالمه با دیگران   -1

توسط در هر دو نوع عملکرد زبان بیانی است که از گذشته ي فرد و وضع کنونی او حکایت می کند.پس ، انسان 

زبان قادر است که به تولید مجدد امور حسی و عاطفی بپردازد که با واقعیات گذشته رابطه اي نزدیک دارد ولی 

یک  "در زمان حال ایجاد می شود . در اینجا می توان به اهمیت حافظه اشاره کرد. وایتهد در این مورد می گوید: 

 (1176،42) وایتهد ، "تلقی می شودحافظه ي انسجام یافته به منزله ي هدیه اي از زبان 

برخی از صاحبنظران بر این باورند که در میان روش هاي بیان فکر ، زبان مهمترین است. در واقع زبان همان فکر 

است و فکر نیز همان زبان است و تفاوتی میان این دو نمی توان قائل شد. از دیدگاه وایتهد در بسیاري از آثار 

ه طور ضمنی فرض شده است و در مواردي نیز همین نظریه به طور صریح مطرح شده علمی چنین نظریه اي ب

است . به نظر وي اگر چنین نظریه اي افراطی درباره ي زبان پذیرفته شود ، فهم اینکه چگونه توسط انسان ، زبانی 

یچیده و دشوار خواهد به زبان دیگر ترجمه می شود یا چگونه در یک زبان اندیشه اي قابل انتقال می شود امري پ

 (.44بود)همان ،

به نظر وایتهد تمدن بشر نتیجه ي زبان است و از سویی ، زبان نتیجه ي تمدن در حال پیشرفت است . در چنین 

تمدنی آزادي اندیشه به وسیله ي زبان امکان پذیر می شود.در واقع انسان توسط زبان از امور ف حاالت ، شرایط 

می گردد. تاریخ نیز گواه است . آتنی ها در تمدن یونان باستان از زبانی با ظرافت هاي فوري و آنی رها و آزاد 

متعدد برخوردار بودند که زبان عالی به حساب می آمد. تمدن هاي معاصر نیز اندیشه هاي در باب آزادي را از 

 آتنی ها به عنوان میراث پذیرفتند.

 

 (یافته هاي پژوهش1

 ه وایتهد و رابطه ي آن با اهداف آموزش زبان انگلیسی:(مراحل  شناخت ازدیدگا1-3

از دیدگاه وایتهد شناخت انسان داراي سه مرحله است که شامل مرحله ي عشق ، مرحله دقت و مرحله ي تعمیم 

((.در مرحله ي عشق که فرد با 1111می باشد. این سه مرحله در طول زندگی انسان تکرار می شود)وایتهد،

می شود و شناختی کلی از آن پیدا می کند و با لذت و شگفتی با موضوع شناخت روبه رو  موضوع شناخت آشنا

می شود . در واقع ، مرحله عشق ، محور اصلی شناخت لذت است. می توان گفت که در درس زبان ها خارجی 

کرد و یا آنکه حروف  مثل انگلیسی ، شاگرد را بر اساس محور لذت با ید با ترانه هاي زیباي انگلیسی کودکانه آشنا

الفبا را به صورت تلفیق با نقاشی و بازي آموخت. در مرحله ي دقت شاگرد با اصول موضوع شناخت آشنا می شود 

و با دقایقی در موضوع شناخت آشنا شده و به کار می بندد . براي مثال در درس زبا ن انگلیسی، با نکات 

شنا می شود و سعی می کند که آن ها را به کار ببندد. در مرحله نوشتاري، قواعدن خواندن و نکات دستور زبان آ
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ي تعمیم شاگرد تالش می کند تا با ممارستی که در مرحله ي دقت از خود نشان داده است به بینشی در سطح 

شناخت و عملکرد آموزشی خود دست یابد. براي مثال ، هنگامی که از خواندن متنی و یا از نوشتن یک انشاء لذت 

برد به مرحله ي تعمیم رسیده است. فرق مرحله ي عشق و تعمیم آن است که در مرحله ي تعمیم دقایق و  می

ظرائف موضوع شناخت در نظر گرفته می شود و شاگرد با در لذت و شگفتی قرار می گیرد.مرحله ي تعمیم به 

زي رخ می دهد و دوباره عنوان مرحله ي عشق براي مرحله ي دقت دیگري قرار می گیرد و بین این دو سنت

 مرحله ي تعمیم دیگر به وجود می آید و به همین ترتیب مراحل پیش می رود و مادام العمر تکرار می گردد.

در آموزش زبا ن انگلیسی که در نظام آموزش و پرورش رسمی ایران در مدارس رخ می دهد ، مرحله ي عشق که 

دانش آموزان در مقطع اول متوسطه با غوطه ور شوند و بعد  محوریت شناخت با لذت است مغفول واقع شده است.

وارد مرحله ي دقت می شوند.ابتدا با حروف انگلیسی ، واژگان و قواعد جمله سازي آشنا می شوند حال آنکه طبق 

آنچه که وایتهد براي سه مرحله ي شناخت مطرح کرده است نیاز است که شاگردان در مرحله ي عشق غوطه ور 

این جهت شاید نیاز باشد که شاگردان در دوره ي ابتدایی وحتی پیش دبستان با زبان انگلیسی در قالب  شوند. از

 برنامه هاي متنوعی که متناسب با عالئق آن ها باشد و لذت شاگردان را محور قرار دهد آشنا شوند.

براهداف درس زبان انگلیسی در اینجا می توان اصل مهمی را بر اساس دیدگاه وایتهد استنتاج کرد و این اصل 

 پرتو می افکند:

اهداف درس زبان خارجی باید متناسب با مراحل رشد شناختی دانش -اصل تدوین اهداف درس زبان خارجی:

 آموزان باشد.

بر اساس این اصل رشد شناخت دانش آموزان مراحلی را طی می کند و اهداف در س زبان خارجی باید طوري در 

مامی این مراحل را تحت پوشش قرار دهد. براین اساس ، مراحل رشد دانش آموزان شامل نظر گرفته شود که ت

مرحله ي عشق ، مرحله دقت و مرحله ي تعمیم است که متناسب با همین مراحل نیز باید اهداف درس زبان 

 خارجی تدوین شود.

 

 (فرهنگ و رابطه ي آن با اهداف درس زبان خارجی :1-8

یت احساس و تخیل شاگردان در آموزش ادبیات و هنر ، از ارائه ي یک زبان خارجی در میان وایتهد در راستاي ترب

مواد درسی دفاع می کند. از دفاع محکمی که وي در مورد مطالعه ي ادبیات سایر ملل می کند ، دالیل این 

کالسیک ملل دیگر را نیز  پافشاري را می توان یافت. در واقع ، باآموزش زبان هاي خارجی شاگردان می توانند آثار

 فرا گیرند و نوعی تخیل در زمینه ي فرهنگ ملل دیگر و در عین حال شهود فلسفی در آن ها به وجود آید.

از دیدگاه وایتهد ممکن است تنها ده درصد شاگردان نسبت به آثار کالسیک در برنامه درسی ذوق و شوق فراوان 
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ردان عالقه اي وافر بروز ندهند.ولی با حذف چنینی برنامه اي از نشان دهند و در صد قابل توجه دیگر از شاگ

برنامه درسی مدارس ممکن است همان ده درصد شاگردان عالقه مند نیز افول کنند . در حالی که نباید ارزش 

 (.11،ص1177چنین درک و فهمی در نهاد هاي تعلیم و تربیت از میان برود ) وایتهد 

 ی توان تحلیل نمود :از سویی  مفهوم فرهنگ را م

فرهنگ را میتوان به مثابه آداب و رسومی که در جامعه نسل به نسل انتقال پیدا کرده است و یا در حال حاضر -

 رایج است تلقی کرد.

فرهنگ را می توان فرهنگ برتر دانست.فرهنگ برتر شامل آثار نفیس ادبی ، هنري ، فلسفی و ... است. به قول -

داراي نورهستند و توانسته اند مرز هاي زمان و مکان را در نوردند. منظور از نور همان مضامین آرنولد آثار مذکور 

 اخالقی ، اجتماعی،عاطفی و دینی است که این آثار براي مخاطب خود به ارمغان می آورند.

ختن به آثار کالسیک که به زبان خارجی خوانده می شوند می توانند محملی براي فرهنگ برتر باشند. پردا

 فرهنگ برتر می تواند بخشی از اوقات فراغت دانش آموزان را نیز تشکیل دهد. 

آداب و رسوم جامعه می تواند از طریق خانواده و رسانه ها به دانش آموزان انتقال یابد ولی  نهاد آموزش و پرورش 

با انتقال فرهنگ برتر به دانش یک از نهاد هاي اجتماعی است که وظیفه ي انتقال فرهنگ برتر را به عهده دارد. 

آموزان آن ها معیار شناخت اثر ادبی خوب و هنر واقعی را می شناسند و از افول آنها به منجالب فرهنگ مبتذل و 

مستهجن پیشگیري می شود. به قول یکی از فیلسوفان انگلیسی قرن بیستم به نام بنتاک ، دانش آموزان باید در 

 ار خوب و بد را یادبگیرند و بتوانند آثار نفیس را از آثار مستهجن تشخیص دهد.طی آموزش مدرسه اي معیار آث

آثار کالسیک به زبان انگلیسی نظیر آثار شکسپیر ، برنارد شاو، رابرت لوئیز استیونسن و جک لندن و چارلز 

م در خود داراي پیام دیکنس و ... نه تنها معیار هاي زیبایی شناسی ادبی را در خود به همراه دارند بلکه هر کدا

 آموزنده اي براي خواننده هستند.

مورتیمر آدلر نیز در طرح پایدیا بر مطالعه و گفتگو درباره ي آثار ادبی ، تاریخی ، فلسفی و هنري تأکید می کند. 

از دیدگاه وي دانش آموزان از همان دوره ي آموزش و پرورش عمومی باید با چنین آثاري آشنا شوند)آدلر 

. در کشور ایران که از آثار غنی ادبی در میراث فرهنگی برخوردار است باید براي چنین آثاري ارزش قائل (1162

شد و در عین حال به آثار نفیس ملل دیگر دیگر نیز باید توجه نمود و مطالعه ي آثار ملل دیگر می تواند به زبان 

 ننده و اثر بهتر رخ دهد.خارجی صورت گیرد تا ارتباط عاطفی و احساسی با آثار بین خوا
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 ( اوقات فراغت و رابطه ي آن با اهداف درس زبان انگلیسی1-0

( پرداختن به زبان خارجی می تواند نوعی شعف و لذت ذهنی را براي دانش آموزان به 1164از دیدگاه آدلر)

ذهن دانش آموزان نقش دارد  ارمغان آورد و از دیدگاه وایتهد نیزمطالعه و پرداختن به آثار کالسیک نیز در تعالی

پس مطالعه و پرداختن به آثار کالسیک به زبان اصلی می تواند فواید بیشتري را براي دانش آموزان به همراه 

(.پس به این ترتیب می توان گفت که مطالعه آثار کالسیک نوعی لذت ذهنی را در دانش 1177آورد)وایتهد،

ت ارزشمندي که در محتواي اکثر این آثار وجود دارد دانش آموزان با آموزان ایجاد می کند و از سویی ، با نکا

مضامین مذکور آشنا می شوند. با این ترتیب مطالعه ي این آثار می تواند بخش مهمی از اوقات فراغت دانش 

 آموزان را ایجاد کند.

 

 ( منطق و فلسفه ادبیات و رابطه ي آن با اهداف درس زبان انگلیسی:1-4

تهد آموزش زبان التین و فرانسه در مدارس انگلستان مرسوم بود . براین اساس وایتهد چنین اظهار در عصر وای

کرده بود که ترجمه ي انگلیسی به التین و التین به انگلیسی نوعی تجربه ي انسانی به حساب می آید . این 

کري انسان را پرورش می تجربه مقدمه اي براي منطق فلسفی محسوب می شود . چنین درک و فهمی فعالیت ف

(. از سویی ، آشنایی با ترجمه 101،ص1177دهد و نوعی ژرف اندیشی را براي انسان به همراه دارد)وایتهد،

دوسویه ، زمینه سازهر گونه توسعه و پیشرفت در علوم . فنون گوناگون است. طوري که متخصصان در هر یک از 

 افراد ملل دیگر در زمینه هاي تخصصی و پژوهشی خود می باشند. شاخه هاي علوم و فنون نیازمند تبادل نظر با 

زمینه سازي درک و فهم منطق فلسفی و ژرف اندیشی دانش آموزان و زمینه سازي پیشرفت در علوم و فنون به -

 واسطه ي یادگیري ترجمه ي دوسویه ) از انگلیسی به فارسی و از فارسی به انگلیسی(

 

 اریخی آثار کالسیک به زبان خارجی: (آشنایی با زمینه هاي ت1-1

هنگامی که دانش آموزان با آثار کالسیک ملل دیگر به زبان اصلی آشنا می شوند در واقع به طور ضمنی با زمینه 

تاریخی آثار آشنا می شوند. هر اثر ادبی در شرایط فرهنگی و تاریخی خاصی شکل گرفته است که آشنایی با آثار 

د زمینه ساز آشنایی دانش آموزان با شرایط تاریخی دوره اي که اثر ادبی در آن خلق شده ادبی ملل دیگر می توان

است باشد. بر اساس دیدگاه کالینگوود نیز بخشی از نگاه به آثار ادبی و هنري همان جستجوي پیش فرض ها یی 

(. پس به این 1127گوود،است که در قالب اندیشه ادیبان و هنرمندان در شکل گیري آثار نقش داشته اند) کالین

ترتیب می توان گفت مطالعه ي آثار کالسیک  به زبان خارجی از دیدگاه وایتهد در بستر سیر تاریخی  قرار می 

گیرد و دانش آموزان با مطالعه ي آثار ادبی کالسیک ، زمینه ي مطالعه تاریخی در باب آثار مذکور را کسب می 
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 کنند.

زبان انگلیسی در مدارس ایران نیز ایجاد توانایی در دانش آموزان براي مطالعه ي به نظر می رسد که در آموزش 

آثار کالسیک باید بوجود آید که در پی آن دانش آموزان بتوانند با زمینه ها  ي تاریخی که آثار در آن خلق شده 

 اند آشنا شوند.

ادبی به زبان انگلیسی در آن خلق شده زمینه سازي براي آشنایی دانش آموزان با شرایط تاریخی اي که آثار -

 است.

 

 نتیجه گیري

درس زبان هاي خارجی در سراسر دنیا جزء مواد درسی مدارس به حساب آمده است. در ایران در اکثر مدارس 

زبان انگلیسی به عنوان درس زبان خارجی تدریس می شود. با آنکه آموزگاران درس مذکور و والدین و دانش 

دي براي یادگیري این درس دارند ولی مطالعات نشان می دهد مه نتیجه ي مطلوبی ار آموزش آموزان تالش زیا

درس مذکور به دست نیامده است. وایتهد یکی از فیلسوفان قرت بیستم است که در آراي تربیتی خود از وجود 

درس زبان هاي  زبان خارجی در برنامه درسی دفاع می کند. براساس دیدگاه وایتهد میتوان گفت که اهداف

خارجی باید با رشد شناختی دانش آموزان متناسب باشد و این اصلی کلی است که باید بر همه ي اهداف درس 

زبان هاي خارجی پرتو افکند. بر اساس دیدگاه وایتهد آموزش زبان هاي خارجی به دانش آموزان موجب می شود 

اري براي شناخت آثار خوب ادبی پیدا کنند و در ضمن که آن ها با ادبیات کالسیک ملل دیگر آشنا شوند و معی

در اوقات فراغت خود به آموختن زبان و خواندن آثار کالسیک بپردازند و از سویی با زمینه هاي تاریخی آثار 

کالسیک آشنا شوند.پس به این ترتیب اهداف درس زبان هاي خارجی تنها در ارتقاي قابلیت دانش آموزان در 

با دیگران خالصه نمی شود بلکه چنانکه دیدیم طیف وسیع تري را شامل می شود. از آنجایی که  برقراري ارتباط

وایتهد در آراي تربیتی خود از آموزش دروس دیگر نظیر ریاضیات ، علوم تجربی و غیره نیز سخن به میان آورده 

طالعاتی صورت گیرد. از است توصیه می شود که در پژوهش هاي بعدي در زمینه ي آموزش دروس مذکور نیز م

سویی بسیاري از فیلسوفان و مربیان در قرون مختلف از آموزش زبان خارجی در برنامه درسی پیشنهادي خود 

 دفاع کرده اند که توصیه می شود در زمینه هاي مذکور نیز تحقیقاتی به عمل آید.
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ارزیابی اهداف خواندن و نوشتن دوره ی ابتدایی با نظر به هدف های برنامه فلسفه برای کودکان، برای بهبود 

 .توانایی خواندن و نوشتن

 

 8دکتر یحیی قائدي ،3محمدحسن حیدري

 

 چکیده:

ارزیابی اهداف خواندن و نوشتن دوره ي ابتدایی با نظر به هدف هاي برنامه فلسفه براي پژوهش حاضر در صدد 

براي بهبود توانایی خواندن و نوشتن در  دوره ي ابتدایی است. به منظور تحقق این امر، پرسش هاي  کودکان

ش، ارزیابی ساختار پژوهش در حیطه، اهداف مهارت خوانداري و نوشتاري دوره ي ابتدایی بوده است. روش پژوه

بر اساس آن به ارزیابی اهداف مهارت خواندن و نوشتن که در  .مفهوم که روشی تحلیلی فلسفی است؛ می باشد

برنامه فلسفه براي کودکان پرداخته  کتب راهنماي معلم دوره ابتدایی آمده است؛ با توجه به مفاهیم و ساختارهاي

خوانداري و نوشتاري  فارسی دوره ي ابتدایی، که به امر آموزش  شد. نتایج حاکی از آن است که اهداف مهارت

مهارت خواندن و نوشتن می پردازد، قابلیت آن را دارد با توجه به برنامه فلسفه براي کودکان تدوین گردد تا 

 موجب بهبود امر خواندن و نوشتن هدفمند و با معنی شود.

 دوره ي ابتدایی واندن و نوشتن،اهداف فلسفه براي کودکان، اهداف خ کلید واژگان:

 

 بیان مسأله پژوهش:

و دستیاران وي در دانشگاه مونتکلیر نوشته  4به وسیله ماتیولیپمن 1نخستین برنامه درسی فلسفه براي کودکان

شروع شده بود تا کنون به صورت یک  1171شد . این برنامه درسی که بررسی هاي اولیه ي آن تقریبا از سال 

کشور دنیا  170برنامه درسی کامل براي کل دوران مدرسه در آمده است . این برنامه در صدها مدرسه درآمریکا و

 (.1110جرا می شود )فیشر، به صورت داوطلبانه ا

برنامه درسی آموزش فلسفه به کودکان برنامه اي است که سعی نموده است ؛ تمام عناصر یک برنامه درسی ،    
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نظیر هدف ، محتوا ، نقش معلم و شاگرد ، روش تدریس ، اصول طراحی و سازمان دهی یک برنامه درسی را مد 

 (.1167نظر قرار دهد ) قضاوي، 

سی ارائه شده توسط لیپمن در پایه هاي مختلف تنظیم شده است و داراي محتوا هدف هاي متفاوت و برنامه در

راهنماي آموزش مخصوص به هر پایه می باشد . یک واحد درسی نوعا شامل یک داستان کوتاه است که به 

مشارکت داده می شوند  گروهی از کودکان ارائه می شود . آن ها در یک اجتماع پژوهی در مدرسه یا بیرون از آن

 (. 1161) قائدي،

لیپمن معتقد است که از طریق آموزش فلسفه به کودکان می توان وضعیت آنان را در سایر دروس نیز بهبود داد، 

زیرا فلسفه مستلزم مهارت هایی است که با سایر رشته هاي علمی نیز انتقال می یابد. از آنجا که فلسفه براي 

رودیکرد تربیتی داراي زبان کلی است، برمهارت هاي بنیادي خواندن، نوشتن، سخن گفتن کودکان به عنوان یک 

(. یعنی درجستجوي راهی براي دست یابی 1162، به نقل از قائدي،1111و گوش سپردن نیز تأکید دارد)لیپمن،

سی دوره ي به این مهارتهاي پایه از طریق تقویت قدرت استدالل و داوري است. از طرف دیگر در درس فار

ابتدایی نیز سعی شده است که به هر چهار مهارت زبانی )گوش دادن، سخن گفتن، خواندن و نوشتن( به یک 

میزان توجه شود. بنابراین می توان گفت که درس فارسی و برنامه فلسفه براي کودکان هر دو ظرفیت ویژه اي 

 (.1111مرعشی و دیگران، دارند که هر کدام از آنها می تواند باعث تقویت دیگري شود )

باید گفت دو جزء عمومی خواندن، رمز گشایی کلمه ها و درک مفهوم نهفته آن هاست. ما از کودکان انتظار داریم 

 که نه تنها قادر به خواندن خط ها باشند، بلکه مفاهیم نهفته در آنها را هم بفهمند. 

، با فراهم آوردن فرصت هایی از طریق گفتگوي که یک برنامه آموزش استدالل، خواندن و زبان است 1پیکسی

سؤالی به صورت مشارکتی و به منظور ارتقاء تفکر فلسفی راجع به ایده هایی که در زندگی واقعی وجود دارند ، بر 

 (.  1164تسریع مهارتهاي تفکر در کودکان تمرکز دارد ) لیپمن،

و حتی خود دانش آموزان این بوده و هست که آیا  یکی از مسائل اساسی براي مربیان تعلیم و تربیت و والدین

مدرسه و برنامه هاي درسی منجر به پرورش تفکر در دانش آموزان می شود؟ اصالح و تقویت نیروي تفکر همواره 

 (.1116جزئی از اهداف اولیه ي آموزش و پرورش بوده است )لیپمن، 

این یکی از علت هایی است که بسیاري از افراد تمایل تفکر در مدت خواندن یا نوشتن کار دشواري است. احتماالً 

به انجام این کار را از خود نشان نمی دهند. در صورتی که تفکر در طی خواندن یا نوشتن می تواند کاري لذت 

بخش و پر ارزش باشد؛ لذت حل مسئله، لذت برخورد با چالش ها و توانمندتر شدن از این تجربه ها )فیشر، 

1110.) 

                                                   
1 . Pixie 
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قاد لیپمن هم، ذهن ما براي آمادگی تفکر در زمینه درس هاي دیگر به درسی نیاز دارد و فلسفه از دیرباز به اعت

(. در زمینه 1165؛ به نقل از مرعشی، رحیمی نسب، لسانی، 1167چنین نقشی را ایفا کرده است)محمدزاده، 

ان انجام شده که در ذیل به معرفی برنامه فلسفه براي کودکان و نقش آن پژوهش هایی در داخل و خارج از ایر

 برخی از آن ها می پردازیم.

بررسی رویکردهاي مختلف در برنامه درسی فلسفه براي کودکان و نسبت آن با برنامه درسی » پژوهشی با عنوان 

( انجام شد که نتایج پژوهش حاکی از آن است 1165توسط حسینی )« دوره ي ابتدایی جمهوري اسالمی ایران 

کرد دانش آموزان ایرانی در دوره ي ابتدایی در زمینه اهداف و معیارهاي فکري و فلسفی چندان مطلوب که عمل

 نیست . 

آموزش در دبستان ها، تقویت » ( از حامیان برنامه فلسفه براي کودکان در مقاله تحت عنوان  2001فیشر )  

ن این برنامه به نکات مثبت این برنامه در ضمن پرداختن به جنبه هاي گوناگو« مهارتهاي فکري و فرهنگ آموزش

بهبود مهارت تفکر از نظر معلمان اشاره می کند.فیشر آورده است که طبق پژوهش انجام شده برنامه هایی که 

 مهارت تفکر را بهبود بخشند تأثیر مثبتی بر دستاوردهاي عملی دارند.

سه در استرالیا در یک دوره ي دو ساله تحت در پژوهشی دیگر که دانش آموزان پایه ي سوم و چهارم سه مدر

برنامه هاري و پیکسی) برنامه فلسفه براي کودکان ( قرار گرفتند، مشخص شد که گروه آزمایش نتایج آماري 

معنی دارتري نسبت به گروه کنترل در زمینه خزانه لغت، خواندن و درک مطلب به دست آورده اند)کامهی، 

1166 .) 

قلب آموزش و پرورش است و برنامه هاي درسی بر مهارت خواندن مبتنی است و خواندن از آن جا که خواندن 

بهترین راه براي خوب حرف زدن و خوب نوشتن است واستعداد تخیل سازنده را در کودکان شکوفا می کند و 

ندن و (؛ در این پژوهش به ارزیابی اهداف خوا1167موجب تقویت و گسترش مطلوب آن می شود )شعاري نژاد، 

نوشتن دوره ي ابتدایی بر اساس اهداف فلسفه براي کودکان پرداخته می شود تا به دنبال آن به پیشنهاد اهدافی 

شاید خواندن را فرا بگیرند؛ اما، خواندن  دانش آموزانبپردازیم که موجب بهبود خواندن و نوشتن شود. چرا که 

(. بنابراین با نظر به 1167سی و مشق نویسی است)صادقی، روخوانی است و نوشتنی که فرا می گیرند صرفا رو نوی

درصدد پاسخ گویی به پرسش هاي ذیل هستیم تا بتوانیم گامی به سوي اهداف برنامه فلسفه براي کودکان 

 خواندن و نوشتن خالق ، انتقادي و همراه با تفکر برداریم.
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 پرسش هاي پژوهش

 تدایی بر اساس برنامه آموزش فلسفه براي کودکان چگونه است؟ارزیابی اهداف مهارت خواندن در دوره ي اب (1

 ارزیابی اهداف مهارت نوشتن در دوره ي ابتدایی بر اساس برنامه آموزش فلسفه براي کودکان چگونه است؟ (2

 

 پژوهش:  روش

هدف پژوهش تحلیلی فلسفی، عبارت است از فهم و بهبود بخشیدن مجموعه مفاهیم یا ساختارهاي مفهومی که 

ما بر حسب آن ها تجربه را تفسیر می نماییم، مقاصد را بیان می داریم،مسائل را ساخت بندي می کنیم و پژوهش 

از ارزیابی ساختار مفهوم که نوعی از پژوهش  (. در این پژوهش هم1165ها را به اجرا در می آوریم )کومبز، دنیلز؛ 

 تحلیلی فلسفی است استفاده خواهد شد. 

مقصود از ارزیابی ساختار مفهومی تنها فهم ساختار مفهومی زیرساز یک نظریه، الگو، برهان یا برنامه پژوهشی 

نیست، بلکه تعیین کفایت آن براي استفاده در تحقیق مربوط به برنامه درسی و برنامه ریزي مربوط است. به طور 

 اساسی چنین ارزیابیهایی مقایسه اي هستند )همان(. 

ش حاضر هم از این شیوه براي پاسخ به پرسش هاي پژوهش استفاده خواهد شد. یعنی با استفاده از این در پژوه

روش به ارزیابی اهداف آموزش مهارت خواندن و نوشتن بر اساس برنامه آموزش فلسفه براي کودکان می پردازیم 

 اد می دهیم . و سپس اهدافی براي خواندن و نوشتن با توجه به ارزیابی انجام شده پیشنه

همچنین ارزیابی ساختار مفهوم ناظر به تعریفی موجه از ساختارهاي مفهومی است که ما به صراحت آن ها را بنا 

 کرده ایم تا برنامه درسی و پژوهش درباره آن را تنظیم کنیم )همان(.

 

 روش جمع آوري داده واطالعات

تبط با موضوع تحقیق و قابل دسترسی جامعه ي آماري مجموعه کتاب ها، پایان نامه ها، مقاالت و مستندات مر

تحقیق را تشکیل می دهد؛ که در راستاي پاسخگویی به سواالت و دستیابی به اهداف تحقیق مورد استفاده قرار 

 می گیرد.
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 مبانی نظري پژوهش

 برنامه فلسفه براي کودکان

ین برنامه درسی باشد. به نظر لیپمن هدف آموزش روش فکر کردن می تواند عمومی ترین و کلی ترین هدف ا

عمده این برنامه درسی آن است که به کودکان کمک کند تا بیاموزند که چگونه به طور مستقل فکر کنند)قائدي، 

1166.) 

 

 اهداف کلی برنامه درسی فلسفه براي کودکان

را در برمی گیرد که عبارتند  12تا  1اهداف کلی این برنامه درسی متوجه کل پایه هاي درسی است و از پایه ي 

 از: 

-بهبود توانایی تعقل:  تفکر و تعقل تالش دارد براي ذهن کاري را انجام دهد که پزشک براي بدن انجام می (1

هایی که بدن یا ذهن با آن مواجه هستند، را بهبود بخشند. در اند تا ضعفاند در تالشدهد. هر دو هنرهاي درمانی

هاي بدنی است. در ضمن این فعالیت منحصر به انسان ذهنی، بسیار دشوارتر از ضعفهاي هر حال بهبود ضعف

تر از بهود ذهنی تلقی شده است. مردم است. گرچه متأسفانه بهبود بخشیدن به سالمت جسمانی، بسیار با اهمیت

عقل هستند. مردم هاي تکنند، اما معتقد نیستند دچار ضعفبراي بهبود سالمت جسمانی خود به فوریت اقدام می

اي خاص، جزئی نگري، عدم هاي عقالنی نظیر، تعصب و پافشاري بدون دلیل بر عقیدهبراي بسیاري از ضعف

پندارند. برنامه فلسفه براي کودکان، به کنند و آن را معمولی میبررسی شقوق مختلف، پیشداوري و ... اقدام نمی

، 1161ي عقالنی را بیابند و در رفع آن تالش کنند)قائدي، هاکند تا توانایی شناسایی ضعفکودکان کمک می

21.) 

پرورش خالقیت : خالقیت هنر گسترش امکان است؛ هنر یافتن فرصتی دور از انتظار براي پاسخ به مسائلی که  (2

دانند که است وقتی بقیه اصأل نمی« بیرون از جعبه»رسند. توانایی فکر کردن ینحل به نظر میاز نظر بقیه کامأل ال

درون جعبه هستیم. برخالف آنچه معموأل گفته شده، خالقیت در این معنا مهارتی است که باید مشتاقانه یاد 

 (.11، 1166گرفت)وستون، 

رشدي فردي و میان فردي: براي بیشتر کودکان یادگیري تفکر به صورت فلسفی، ابتدا در فرایند مباحث بین  (1

ا که کتابهاي تدارک دیده شده براي این برنامه، هم مطالعه می شوند و هم با فردي، به وقوع می پیوندد. از آن ج

معلمان و همکالسی ها به بحث گذاشته می شوند، وسیله خوبی براي براي ایجاد روابط بین فردي هستند. پاسخ 

را بهبود کودکان به شخصیت هاي موجود در کتابها، به آنها کمک می کند تا عالیق، ارزش ها و باورهاي خود 

 بخشند. 
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پرورش درک اخالقی: از نظر لیپمن رویکرد فلسفی به اخالق، بر کاوشگري اخالقی و نه بر قواعد اخالقی،  (4

تأکید می کند. معلم فلسفه عالقمند است، کودکان را تشویق نماید تا آنها اهمیت دستیابی به داوریهاي اخالقی 

ت، مراقبت و عالقه چنین کودکانی است. در این جا کودکان صحیح را درک کنند. این امر مستلزم پرورش حساسی

 تشویق می شوند تا کاوشگري اخالقی را تمرین کنند.

پرورش توانایی مفهوم یابی در تجربه: آموزش فلسفه به کودک کمک می کند تا مفاهیم و معانی تجارب  (7

اموزد که آن نشانه ها ناشی از برخی زندگی خویش را کشف کند اما معنی آن ها را نداند. اما هنگامی که او بی

شقوق مختلف را بررسی کند ارتباطات بین آن ها را درک کند و عواقب این ارتباطات را مورد توجه قرار دهد. در 

این صورت تجربه برایش معنی دار می شود. اگر به کودکان کمک کنیم تا ارتباط کل و جزء را در تجاربشان 

بررسی کنند، جزئیات را در حد ممکن در نظر بگیرند. می توانیم به آن ها کمک بررسی کنند، شقوق مختلف را 

 (.1166کنیم تا مفهوم تجارب مجزا و پراکنده را در ارتباط با هم درک کنند. )قائدي، 

 

 خواندن

کردن فراگیري خواندن با روش منتقدانه و تحلیلی، فرد را قادر می کند تا از مطالعه بهره ي بیشتري ببرد. سؤال 

مورد پرسش و تردید قرار دادن چیزي که خوانده می شود به جاي پذیرفتن صرف دیدگاه یک نویسنده ي خاص، 

 (.1165فهمیدن را تعریف می کند)پین، ویتاکر، 

یکی از دست آوردهاي مهم یادگیري خواندن این است که کودک را به یک یادگیرنده ي مستقل تبدیل کند. به 

دست یافتن به یادگیري هاي جدید دایماً به راهنمایی هاي بزرگساالن و کسب اطالع از  جاي اینکه کودک براي

آنها وابسته باشد با یادگیري خواندن می تواند نقش مستقل تر و فعال تري داشته باشد. او اکنون می تواند 

فراد دیگر همچون والدین اطالعات تازه و جدید را خود بفهمد و دانش خود را بدون اینکه همیشه مجبور باشد به ا

 (.1162یا معلمان خویش وابسته باشد، گسترش دهد) میشل هو، 

 

 هدف هاي آموزش خواندن در دوره ابتدایی

به شرح ذیل بیان شده « ( روش تدریس»هدف هاي مهارت خواندن فارسی دوره ي ابتدایی ) راهنماي معلم 

 است: 

 توانایی بلند خوانی و صامت خوانی. (1

 خواندن با لحن و آهنگ مناسب  (2

 درک نوشته ها و دریافت پیام اصلی آنها (1
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 دریافت ارتباط بین بخش هاي مختلف نوشته ها  (4

 به کارگیري کارافزارهاي مناسب خواندن  (7

 گسترش دایره ي دید در خواندن  (7

علیزاده،  پرورش مشاهده و تقویت توانایی خوب دیدن )اکبري شلدره، قاسم پورمقدم، جبلی آده، فرهادي، (5

 (1، 1111ارجمند رشیدآباد، 

 

 نوشتن در دوره ابتدایی

هدف اصلی آموزش مهارت نوشتن در این دوره آماده ساختن دانش آموزان براي استفاده از این مهارت در عرصه 

هاي ارتباطی و حوزه هاي گوناگون زندگی است؛ اما عالوه بر کاربرد نوشتن در قلمروهاي مختلف شخصی، اداري، 

یادگیري نیز اشاره کرد. در حقیقت نوشتن -الی و ...، می توان به کاربرد بسیار مهم این مهارت در فرایند یاددهیم

یکی از ابزارهاي اصلی هر معلم در امر آموزش به شمار می رود. دانش آموزان نیز در فرایند یادگیري به این 

 (. 1161مهارت نیازمندند )زندي، 

 ش نوشتن را به صورت زیر رده بندي می کند:( مراحل آموز1167زندي )

 آموزش نوشتن غیر فعال )رونویسی(. (1

 آموزش نوشتن نیمه فعال )امال(. (2

 آموزش نوشتن فعال پایه ي یک )کلمه سازي(. (1

 آموزش نوشتن فعال پایه ي دو )جمله سازي(.  (4

 آموزش نوشتن فعال خالق )انشا و انواع آن(. (7

 

 ابتداییاهداف مهارت نوشتن در دوره 

هدف نهایی آموزش نوشتن در دوره ابتدایی این است که دانش آموزن بتوانند متن تولید کنند. این کار غالبا در 

درس انشا پیش بینی شده است ولی هنگام پاسخ گویی مکتوب به سؤال هاي دروس دیگر یا فعالیتهاي مثل 

تدا دانش آموز باید بتواند با مرتبط کردن جمله هاي خالصه کردن، به نثر در آوردن اشعار و... نیز رخ می دهد. اب

متعدد، بند با معنا و حاوي پیام بسازد سپس از او انتظار می رود با ترکیب بندها ستون گسترده تولید کند )زندي، 

1161.) 

دوره ي ابتدایی عنوان می کند که مهارت نوشتن، در کتابی تحت « روش تدریس»کتاب راهنماي معلم فارسی 

 آموزش داده می شود و در آن اهداف زیر دنبال می شود .« کتاب کار»وان کتاب بنویسیم عن
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 تمرین هاي دوره اي جهت یادآوري و تقویت مهارت هاي نوشتاري و شناخت نشانه ها (1

 توانمند سازي دانش آموزان در به کارگیري به هنجار خط (2

 تقویت درست نویسی کلمات و جمال شنیده شده  (1

 به کارگیري عالئم سجاوندي در نوشتن مانند استفاده ي درست از نقطه، ویرگول، دو نقطه و...تقویت مهارت  (4

 (1111،11توانمند سازي دانش آموزان در اجراي برخی از پاره مهارت هاي نگارشی ) اکبري و همکاران،  (7

 

 یافته هاي پژوهش

مهارتهایی چون استدالل کردن، انتقادي دانش آموزان براي متفکر شدن و فلسفیدن نیازمند مهارتهایی هستند. 

(. براي بهره بردن از 1162بودن، خالق بودن و توانایی به کاربردن آنچه می آموزند در تجربیات زندگی )قائدي، 

برنامه آموزش فلسفه براي کودکان جهت اینکه کودکان متفکرانه بخوانند و بنویسند و بفهمند در ابتداي امر باید 

جهت خواندن و نوشتن پرداخته شود که در راستاي برنامه فلسفه براي کودکان باشد جهت این  به تدوین اهدافی

امر ابتدا در پاسخ به پرسش اول پژوهش به ارزیابی اهداف موجود مهارت خواندن و در پاسخ به پرسش دوم به 

اهداف یا بازنویسی اهداف ارزیابی اهداف مهارت نوشتن با توجه به اهداف فلسفه براي کودکان و سپس به تدوین 

مناسب تر پرداخته خواهد شد. در پیوست نیز یکی از دروس دوره ابتدایی )بلدرچین و برزگر( را متناسب با اهداف 

 پیشنهادي، بازنویسی کرده و راهنماي آموزش متناسب آن جهت آشنایی بیشتر ارائه گردیده است.

بر اساس برنامه آموزش فلسفه براي کودکان ارزیابی اهداف مهارت خواندن در دوره ي ابتدایی  (3

 چگونه است؟

براي پاسخگویی به پرسش اول پژوهش، اهداف مهارت خوانداري فارسی که در راهنماي معلم فارسی دوره ي 

 ابتدایی بیان شده، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

ه ي ابتدایی هم داراي اهداف مختلف از آن جا که هر برنامه درسی داراي اهدافی است، برنامه درسی فارسی دور

در حیطه ها و مهارت هاي مختلف خواندن، نوشتن، گوش دادن و سخن گفتن می باشد. در پاسخ به این سؤال 

پژوهش نیز اهداف مربوط به مهارت خواندن مد نظر خواهد بود. براي این منظور ابتدا اهداف مربوط به برنامه 

خواندن دوره ي ابتدایی را که در قسمت مبانی آورده شد بیان می کنیم و  فلسفه براي کودکان و اهداف مهارت

 سپس به ارزیابی اهداف خواندن با نظر به اهداف فلسفه براي کودکان می پردازیم.
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 اهداف برنامه فلسفه براي کودکان

 بهبود توانایی تعقل (1

 پرورش خالقیت (2

 رشد فردي و میان فردي (1

 پرورش درک اخالقی (4

 توانایی مفهوم یابی در تجربهپرورش  (7

 

 اهداف مهارت خواندن در دوره ي ابتدایی: 

 توانایی بلند خوانی و صامت خوانی (1

 خواندن با لحن و آهنگ مناسب  (2

 درک نوشته ها و دریافت پیام اصلی آنها (3

 دریافت ارتباط بین بخش هاي مختلف نوشته ها  (4

 به کارگیري کارافزارهاي مناسب خواندن  (5

 گسترش دایره ي دید در خواندن  (6

 پرورش مشاهده و تقویت توانایی خوب دیدن (7

براي اینکه خواندن و نوشتن به منظور گفتگو و ارتباط، گسترش معناي خواندن، تقویت تجربه، رسیدن به 

ندن استنباط و... باشد براي آموزش باید از اهداف آن شروع کرد. اهدافی که به خواندن انتقادي، تجسسی و خوا

 خالقانه بینجامد تا در زندگی فردي و اجتماعی و یا تجربیات خواننده کاربرد داشته باشد. 

توانایی بلند خوانی و صامت خوانی، اگر چه الزمه خواندن است اما  نمی تواند به تنهایی هدفی جهت آموزش 

( 1111وزش فارسی دوم ابتدایی)مهارت خواندن به کار رود؛ یا اینکه آموزش خواندن همانطور که در راهنماي آم

آماده است، باید پس از اینکه دانش آموزان بتوانند کلمات را تلفظ کنند و حتی معناي آن را بدانند باید شروع 

شود. چرا که بلند خواندن و یا صامت خوانی که به همراه فهم مطلبی نباشد سود چندانی نمی تواند عاید خواننده 

رسی زبانی که بتواند عبارت انگلیسی را با صداي بلند بخواند ولی هیچ درکی از کند به عنوان مثال شخص فا

معناي آن نداشته باشد. در واقع این هدف به خواندن با معنی ارتباط چندانی ندارد. البته مطالبی که بیان می 

 ی شود. شود یا مثال زده می شود در راستاي پژوهش حاضر است و به دیگر جنبه هاي آموزشی مربوط نم

خواندن با لحن و آهنگ مناسب نیز اگر همراه با درک و فهم مناسب و استنباط از نوشته همراه باشد می تواند به 

عنوان یکی از اهداف آموزشی به کار رود؛ اما اگر خواننده متنی را با لحن و آهنگ مناسب بخواند مانند دانش 
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ا می خواند ولی از مفهوم آن شاید چیزي نفهمد، هر چند آموزي که سوره ي قرآن را با لحن، صوت و آهنگ زیب

داراي پاداش و اجر اخروي و جنبه هاي مثب دیگري است، اما در خواندن با معنی جایگاهی ندارد. پس خواندن 

 با لحن و آهنگ مناسب با توجه به مثالی که آورده شد به تنهایی هدف مناسبی نمی تواند باشد.

پیام اصلی آن ها؛ خواندن براي درک و دریافت پیام اصلی نوشته هرچند خوب و مورد درک نوشته ها و دریافت 

تأیید می باشد اما نمی تواند کافی باشد. وقتی درک و دریافت در خواندن مطلبی خوب و مناسب است که پس از 

شده برسد و بین  آن خواننده به استنباط و درک و فهم تازه اي دست پیدا کند و به مطالبی وراي مطلب خوانده

مطالب خوانده شده و مطالب از قبل آموخته شده پیوند و ارتباط برقرار کند و همچنین به قضاوت صحیحی بین 

 مطلب و پیام دریافت شده برسد. 

دریافت ارتباط بین بخش هاي مختلف نوشته ها؛ هدف مورد نظر می تواند هدف مناسبی براي آموزش خواندن 

خواننده به نتیجه و مفهوم نهفته در این ارتباط پی ببرد می تواند کارآمد و مفید باشد. به باشد، اما هنگامی که 

عبارتی وقتی شخص پس از اینکه ارتباط بین یک جمله یا یک بخش را با بخش دیگر فهمید، دلیل این ارتباط و 

ن بخواند؛ که فلز رساناست، ولی چرایی این ارتباط و مفاهیم را نیز بتواند بفهمد. به عنوان مثال: اگر در یک مت

چوب رسانا نیست، چون فلز نیست. به مفهوم خاصیت هایی که در یک فلز هست و در چوب نیست پی ببرد یا به 

 دالیل رسانا نبودن چوب نیز برسد. هر چند مثال هایی ادبی و بهتري بتوان براي رساندن مفهوم بیان کرد.

، یکی دیگر از اهداف که می توان گفت براي خواندن با لحن و آهنگ به کارگیري کارافزارهاي مناسب خواندن

مناسب و همچنین براي بهتر متوجه شدن متن نوشته شده، می تواند مناسب باشد و یا ابزاري براي خواندن با 

 معنی می تواند باشد.

ن و پرورش مشاهده از اهداف دیگر مهارت خواندن در فارسی دوره ي ابتدایی گسترش دایره ي دید و خوب دید

است. از این اهداف برمی آید که متوجه سرعت در خواندن باشد. اما سرعت در خواندن یا گسترش دردامنه دید و 

 پرورش مشاهده به همراه پرورش تعقل و تفکر است که به خوب خواندن و خوب متوجه شدن کمک خواهد کرد. 

ي فارسی دوره ي ابتدایی، برخی تاحدي مناسب و برخی به هر حال اگر چه اهداف انتخاب شده مهارت خواندار

الزمه خواندن می باشند نه هدفی براي خوب خواندن؛ براي اینکه خواندن با معنی را آموزش دهیم نیازمند 

بازنویسی اهداف به شیوه اي دیگرهستیم؛ که از منظر محقق بازنویسی با توجه به اهداف فلسفه براي کودکان می 

راي رسیدن به خوب خواندن یاري نماید. بنابراین اهداف مهارت خوانداري می تواند به صورت ذیل با تواند ما را ب

 اهداف فلسفه براي کودکان عجین یا ترکیب شود.

 آموزش خواندن به منظور پرورش تعقل -

 آموزش خواندن به منظور رشد خالقیت -
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 دیگرانآموزش خواندن به منظور رشد و توسعه ارتباط و تعامل با  -

 آموزش خواندن به منظور رشد و پرورش درک اخالقی -

 آموزش خواندن به منظور توانایی مفهوم یابی در تجربه -

 

 : اهداف پیشنهادي براي مهارت خوانداري

توانایی خواندن با لحن و آهنگ مناسب جهت ایجاد ارتباط بین بخش هاي مختلف یک نوشته و همچنین  (1

 قواي ذهنیایجاد تفکر و تخیل و پرورش 

 درک نوشته ها و دریافت پیام و تفسیر و استنباط آن (2

 پرورش قوه قضاوت صحیح دانش آموزان در خواندن مطالب (1

 ایجاد عالقه و نیاز به خواندن  در دانش آموزان (4

ارزیابی اهداف مهارت نوشتن در دوره ي ابتدایی بر اساس برنامه آموزش فلسفه براي کودکان  (8

 چگونه است؟

ن در دوره ي ابتدایی ایران در کتابی تحت عنوان کتاب بنویسیم انجام می شود. در واقع کتاب آموزش نوشت

بنویسیم دوره ي ابتدایی حاوي تمریناتی است که به آموزش مهارت نوشتن می پردازد . اهداف آموزش مهارت 

س فارسی )بخوانیم و نوشتن که مورد ارزیابی و بازنویسی قرار خواهد گرفت، از کتاب راهنما یا روش تدری

بنویسیم( اتخاذ گردیده است. بنابراین در پاسخ به این پرسش پژوهش براي پرهیز از تکرار از آوردن اهداف برنامه 

فلسفه براي کودکان که در مبانی و در پاسخ به پرسش دوم آورده شد خودداري کرده و فقط اهداف مهارت 

 رنامه فلسفه براي کودکان به ارزیابی آن می پردازیم.نوشتن را بیان می کنیم و با نظر به اهداف ب

 

 اهداف مهارت نوشتن در دوره ي ابتدایی

 توانمند سازي دانش آموزان در به کارگیري به هنجار خط (1

 تقویت درست نویسی کلمات و جمالت شنیده شده  (2

 ویرگول، دو نقطه و...تقویت مهارت به کارگیري عالئم سجاوندي در نوشتن مانند استفاده ي درست از نقطه،  (1

 توانمند سازي دانش آموزان در اجراي برخی از پاره مهارت هاي نگارشی. (4

با دقت در اهداف آموزش مهارت نوشتن متوجه خواهیم شد چهار مورد از اهداف، به آموزش نوشتن غیر فعال یا 

نیمه فعال توجه دارد و تنها هدف پایانی انتخاب شده براي آموزش مهارت نوشتن، به نوشتن فعال اشاره دارد. در 

الق آشنا شوند و خالقانه بنویسند باید اهدافی را صورتی که اگر بخواهیم دانش آموزان از همان ابتدا با نوشتن خ
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انتخاب کرد و یا نشانه گرفت که به دنبال آموزش نوشتن فعال خالق باشد و یا بیش از این توجه داشته باشد. 

چنانچه اگر محتوایی انتخاب شود که رنگ و بوي نوشتن خالق را داشته باشد، اما هدف آموزش یا به قولی سمت 

و برنامه ریزي به آن سوق داده نشود ، چندان محتواي کارآمدي نخواهد بود. پس براي آموزش و سوي آموزش 

نوشتن خالق باید اهداف آموزشی متناسب با آن را داشته باشیم. به همین دلیل نیاز به تجدید نظر و بازنویسی 

مه فلسفه براي کودکان می اهداف آموزش مهارت نوشتن به سبک و شیوه اي مناسب هستیم. به زعم نویسنده برنا

تواند کمک شایانی در امر نوشتن خالق به دانش آموزان داشته باشد. بر این اساس اهداف آموزش مهارت نوشتن 

با توجه به برنامه فلسفه براي کودکان بازنویسی خواهد شد ؛ چرا که توانمند سازي در به کارگیري بهنجار خط و 

ده یا به کارگیري عالئم سجاوندي، تنها به تقویت مهارت امال یا درست نویسی جمالت و کلمات شنیده ش

رونویسی صرف منجر خواهد شد. پس این اهداف دانش آموز را به سمت و سویی نخواهد برد که بتواند از ذهن 

خود براي نوشتن استفاده کند. یا دنیاي درونش را به برون انتقال دهد. و تنها خواهد توانست کلماتی که می 

ود بنویسد و یا متنی را رونویسی کند . و این جاست که براي نوشتن گزارش آزمایشگاه و یا متن نامه اي به شن

 دیگران متوسل خواهد شد. 

 بنابراین می توان از اهداف فلسفه براي کودکان در امر تدوین اهداف مهارت نوشتاري به صورت ذیل بهره جست.

 آموزش نوشتن به همراه تفکر و تعقل -

 وزش نوشتن به همراه پروش خالقیتآم -

 آموزش نوشتن به منظور توانایی ارتباط و تعامل با دیگران -

 آموزش نوشتن به همراه پرورش درک اخالقی -

 آموزش نوشتن به منظور توانایی مفهوم یابی در تجربه  -

 

 اهداف بازنویسی شده مهارت نوشتن

 تعقل در هنگام نوشتنتوانایی به کارگیري به هنجار خط همزمان با  تفکر و  (1

 توانایی نوشتن درست کلمات و جمالت شنیده شده و بازنویسی خالقانه جمالت گفتاري به نوشتار (2

 توانایی استفاده مناسب از پاره مهارتهاي نگارشی آموزش داده شده در متون نوشتاري فعال و خالق (1

 تقویت درک اخالقی در نوشتن (4
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 نتیجه گیري و پیشنهادات

با هدف ارزیابی اهداف خواندن و نوشتن در دوره ي ابتدایی با نظر به اهداف برنامه فلسفه براي  پژوهش حاضر

کودکان انجام شد. به این منظور که موجب بهبود توانایی خواندن و نوشتن شود. چرا که برنامه فلسفه براي 

اوت و داوري می شود. از طرفی ما کودکان با توجه به آنچه قبالً بیان شد باعث پرورش قدرت استدالل، تفکر، قض

هم به دنبال تدوین اهدافی براي مهارت خوانداري، که موجب خواندن تجسسی و انتقادي یا باعث خواندن به 

منظور خواندن، نه فقط روخوانی صرف شود، هستیم. همچنین در امر آموزش نوشتن به دنبال اهدافی باید باشیم 

باید انجام شود که باعث آموزش نوشتن با معنا شود، نه منجر به رونویسی  یا آموزش نوشتن به این قصد یا هدف

 صرف. نوشتنی که چکیده و عصاره ذهن دانش آموز باشد، نه نوشتن که دیکته شخص دیگري براي او باشد.

ه بنابراین براي تحقق چنین امري پس از بررسی و ارزیابی اهداف مهارت خواندن و نوشتن، براین معتقد شدیم ک

 اهداف موجود پاسخگوي این منظور نخواهد بود و نیاز به تجدید نظر و بازنویسی دارد. 

نتایج پژوهش حاکی از آن است که می توان براي مهارت خواندن و نوشتن اهدافی را تدوین کرد، که به دنبالش 

بتدایی شود؛ که به دنبال محتوایی مناسب را داشته باشد، تا موجب بهبود توانایی خواندن و نوشتن در دوره ي ا

آن به پیشنهاد اهداف متناسب با این با برنامه براي مهارت خواندن ونوشتن پرداختیم. در پیوست نیز به ارائه 

 نمونه محتوا و راهنماي آموزشی متناسب با آن پرداخته شده است.

 

 پیشنهادات حاصل از پژوهش

پیشنهادات زیر را براي اصالح و بهبود اهداف و برنامه آموزش با توجه به مباحثی که تا کنون ارائه شد، می توان 

 خواندن و نوشتن دوره ابتدایی ارائه نمود:

استفاده از نظر متخصصان برنامه فلسفه براي کودکان در امر تدوین اهداف و کتب مهارت خوانداري و  (1

 نوشتاري دوره ابتدایی.

 با نظر به اهداف و برنامه فلسفه براي کودکانبازنویسی مجدد اهداف و کتب فارسی دوره ي ابتدایی  (2

 برگزاري دوره هاي آموزشی برنامه فلسفه براي کودکان، براي تدوین گران کتب فارسی دوره ي ابتدایی (1

 

 پیوست:

 «بلدرچین و برزگر»

ها دو بلدرچین با جوجه هاي خود در کشتزاري زندگی می کردند. روزها به دنبال غذا به صحرا می رفتند و شب 

 به النه ي خود برمی گشتند.
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امروز صاحب کشتزار پسرش را نزد همسایه ها فرستاد تا از آن »شبی جوجه نوک طال به پدر و مادر خود گفت: 

 «ها بخواهد که فردا براي درو، به کمک آن ها بیایند.

 «کنیم؟اگر فردا این کشتزار را درو کنند، چه »جوجه نوک سیاه که کوچکتربود، با نگرانی گفت: 

 «نترس ! فردا کسی براي درو نخواهد آمد و النه ما خراب نخواهد شد.»مادر جوجه ها گفت: 

امروز زیر پاي برزگر و پسرش علف سبز شد؛ کسی نیامد. برزگر، پسر را نزد »شب دوم، جوجه نوک طال گفت: 

 «ار را درو کنند.خویشان خود فرستاد تا خواهش کند که فردا به کمک آن ها بیایند، و با هم کشتز

 «زیر پایشان علف سبز شد یعنی چی؟! واقعاً علف سبز شد؟!»جوجه نوک سیاه کوچولو با تعجب پرسید: 

 «واقعاً نمی دانم. گاهی بزرگترها از آن استفاده می کنند.» جوجه نوک طال گفت: 

و رو به نوک سیاه کرد « ماند.نترسید فردا هم کسی نخواهد آمد و آشیانه ي ما، برجا خواهد »پدر جوجه ها گفت: 

 «این یک ضرب المثل هست. یعنی منتظر شدند.» و گفت:

 اما نوک سیاه هنوز معنی و مفهوم جمله را به خوبی نفهمیده بود و تصمیم گرفت در این باره تحقیق کند.

هست. تازه یک پدر، مادر! فهمیدم ضرب المثل چی »شب سوم، جوجه نوک سیاه با شتاب به النه برگشت و گفت: 

 «ضرب المثل جدید هم یاد گرفتم؛ اما هنوز مفهومش را نمی دانم!

 «مادر با مهربانی از جوجه کوچولو که تازه پرواز کردن را یاد گرفته بود پرسید بگو ببینم چی یاد گرفتی؟!

ر به پسرش می امروز وقتی خویشان برزگر هم براي کمک به او نیامدند. شنیدیم که برزگ»جوجه نوک سیاه گفت: 

« گفت: کس نخارد پشت من، جز ناخن انگشت من؛ باید داس ها را تیز کنیم و فردا خودمان کشتزار را درو کنیم.

 «این یک ضرب المثل هست ؟! مگر نه ؟ معنی اش چی میشه؟» و ادامه داد، 

ا خراب می شود. باید هرچه دیگر جاي ماندن نیست. فردا النه م»پدر و مادر جوجه ها به هم نگاه کردند و گفتند: 

 « زودتر به فکر آشیانه ي دیگري باشیم.

 جوجه ها تعجب کردند و از آن ها، دلیلش را پرسیدند. 

 «.بلدرچین و برزگر»راهنماي آموزشی براي داستان 

 از ایده هاي مهم این داستان که مناسب گفت و گو و این پژوهش می باشد، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 همکاري، خوداتکایی، تالش، ضرب المثل.

 طرح بحث:

بعد از خواندن داستان سؤاالتی در رابطه با  داستان در ذهن بچه ها ایجاد می شود که معلم با درایت باید آن ها را 

به سمت و سویی سوق دهد که دانش آموزان به مفهوم یا مفاهیم مورد نظر داستان برسند؛ البته نتیجه اي که 

ذهن دارد مورد نیست بلکه فرایند بحث کردن، بیشتر مورد نظر است. به عنوان مثال سؤاالتی که در  معلم در
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 ذهن دانش آموز ممکن است ایجاد شود، معلم آن را به سؤال مناسب تبدیل کند.  

به مثال: دانش آموز ممکن است سؤال کند: چرا کشاورز از دوستانش خواست که به او کمک کنند؟ که بهتر است 

 این سؤال تبدیل شود: چرا کمک خواستن از دوستان راحت تر از غریبه ها است؟

 پرسش هاي دیگر براي طرح بحث:

 همکاري چیست؟ -

 چرا آدم ها باید با هم همکاري کنند؟ -

 آیا حیوانات می توانند با هم همکاري می کنند؟ -

 آیا حیوانات می فهمند که با هم همکاري می کنند؟ -

 دوستان راحت تر از غریبه ها است؟آیاکمک خواستن از  -

 چه موقع بهتر است از دیگران کمک بخواهیم تا اینکه به تنهایی کارمان را انجام دهیم؟ -

 آیا همیشه باید خودمان کارمان را انجان دهیم؟ -

 تالش چیست؟ -

 ؟«کس نخارد پشت من چیست»منظور از ضرب المثل  -

 خوداتکایی یعنی چه؟ -

 کی باشیم؟آیا باید همیشه به خودمان مت -

 اگر شما به جاي کشاورز بودید، از دیگران کمک می خواستید؟ -

 آیا مسئله حل نشده در داستان برایتان وجود دارد؟ -

 آیا تا به حال به کسی کمک کرده اید؟ -

 آیا تا به حال از کمک کسی بهره مند شده اید؟ -

 تمرینات پیشنهادي:

آموزان بخواهیم تا به کمک قوه ي تخیل خود ادمه آن را قسمتی از داستان را روي تابلو نوشته و از دانش  (1

 بنویسند.

با دادن چند ضرب المثل به دانش آموزان از آن ها بخواهیم که در مورد داستان مربوط به آن تحقیق کنند و  (2

 به کالس گزارش دهند. سپس در کالس از طریق گفتگو در اجتماع پژوهشی درباره آن بحث صورت گیرد.

به دانش آموزان داده و از آن ها بخواهیم آن را در یک داستان به کارببرند. بعد داستان ها در ضرب المثلی  (1

 کالس خوانده شود و در مورد آن بحث شود.

 (نابرده رنج، گنج میسر نمی شود.2(جوجه را آخر پاییز می شمارند؛ 1به عنوان مثال: 



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

252 

مکاري و خوداتکایی به چند دانش آموز، از دانش از طریق ایفاي نقش، در کالس با دادن چند نقش در مورد ه (4

 آموزان مشاهده گر بخواهیم که نتیجه مشاهدات خود را در مورد نمایش بنویسند و سپس در مورد آن بحث شود.

 

Abstract: 

     This study aims at evaluating the goals of reading and writing based on the goals of Philosophy 

for Children for improving reading and writing in primary school.  In order to achieve the 

objectives of this study, the research questions were developed in the field of reading and writing 

skills. Analytic philosophical inquiry was used as the research method. According to the concepts 

and theoretical base of philosophy for children for reading and writing improvement, the researcher 

assessed the goals of reading and writing skills which are written in teacher's guidebooks in 

primary school. The findings indicated that the target goals of Farsi reading and writing skills in 

primary school that focuses on teaching reading and writing skills, have the ability to be developed 

according to the Philosophy for Children program to improve the purposeful reading and writing 

skills. 

 Keywords: Goals of Philosophy for Children, Goals of Reading and Writing, Primary School 
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(. خودآموز روش تدریس مهارت نوشتن در دوره ي ابتدایی. تهران: شرکت چاپ و نشر 1161زندي، بهمن ) -
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( نقد و بررسی مبانی دیدگاه ها و روش هاي آموزش فلسفه به کودکان ، تهران، دانشگاه 1162قائدي ، یحیی ، ) -
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 بیت معلم .رت

 . تهران: انتشارات داروین.(. آموزش فلسفه به کودکان، بررسی مبانی نظري 1161قائدي، یحیی ) -

فصلنامه «. برنامه درسی آموزش فلسفه به کودکان در دوره ي راهنمایی و متوسطه(. »1166قائدي، یحیی ) -

 61-106، 71، ش اول، پیاپی:22فرهنگ، س 

موزش فلسفه به کودکان در پایه ي سوم بر اساس اصول برنامه آنقد و بررسی برنامه .»(1167) قضاوي، فاطمه -

 بیت معلم .رتهران ، دانشگاه ت پایان نامه کارشناسی ارشد، ،«ریزي درسی

 (، فلسفه و کودک، تهران، بنیاد حکمت اسالمی صدرا.1167محمد زاده، رضا ) -

(.تحلیل محتواي کتاب هاي درسی بخوانیم 1111مرعشی سیدمنصور؛ هاشمی،سیدجالل؛ مقیمی گسک، اعظم ) -

وره ي ابتدایی بر اساس معیارهاي برنامه درسی فلسفه براي کودکان، تفکر و و بنویسیم و هدیه هاي آسمان د

 کودک، سال سوم، شماره اول.

(. امکان سنجی اجراي آموزش فلسفه به 1165مرعشی، سیدمنصور؛ رحیمی نسب، حجت اهلل؛ لسانی، مهدي ) -

 .5، س 26کودکان در برنامه درسی دوره ي ابتدایی، فصلنامه ي نوآوریهاي آموزشی، ش 

ترجمه دکتر یحیی قائدي و «. اصول یادگیري و توانایی هاي انسان»میشل هو، روش هاي مطالعه و یادگیري -

 (، نشر دواوین.1162شاهرخ مکوند حسینی )

وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشی دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب درسی، کتب  -

 اول تا ششم ابتدایی، گروه زبان و ادب فارسی.راهنماي معلم فارسی 

 ، ترجمه کاوه بویري، تهران، انتشارات کتاب آمه."تفکر انتقادي"(. خالقیت1166وستون، آنتونی ) -

  -Comhy Iberer. (1988), Research. In: : Lipman and Gazzard,(1985),  Thinking 6, Supplement2 . 

  - Fisher, R. (2001). Philosophy in primary schools. Fostering thinking skills and literacy. Reading, 

Literacy and Language. 3, 67 - 73. 

  -Lipman,M. (1988),Critical Thinking, What canit Be? Educational Leadership, vol. 

  - Lipman, M. (1988), Philosophy Goes to School, Philadelphia, Temple univ press. 

  - Lipman,M.(1991), Thinking in Education. Cambridge univpress.  

   - Lipman,M.and A.M.Sharp(1984).Looking for meaning, instructional Mahual to Accompany 

PIXIE. America university press.   
 از 5/6/12(. خواندن و عوامل مؤثر در آن، گروه آموزشی پایه ي اول، بازیابی: 1112ربانی، ) -

 http://www.awwal.blogfa.com 
 از  10/5/12(. مقاله پرتوهاي طلوع )بررسی اهداف کتب بخوانیم و بنویسیم(. بازیابی: 1167صادقی )

http://www.7740445.blogfa.com  

  

http://www.awwal.blogfa.com/


 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

254 

 آن در آموزش هنر یتیترب یکروچه و استخراج داللت ها دگاهیفلسفه هنر از د

 

   0مریم محمدي نعمت آباد،  8حمیده فرح بخش، 3 فاطمه زیباکالم مفرد

 

 چکیده

( چهره اي برجسته در زیبایی شناسی و نقد ادبی و همچنین فلسفه  در نیمه اول قرن 1172-1670کروچه )

بیستم بود. وي در ادامه جنبش رمانتیستی هنر که کانت آغازگر آن بود، دیدگاه جدیدي ارائه داده است که 

ر پی آن است که با بررسی مبانی هنر از دیدگاه برخالف دیدگاه هاي پیشین به استقالل هنر انجامید. این مقاله د

کروچه، داللت هاي آن را براي آموزش هنر در مدارس ارائه دهد. مبانی هنر از دیدگاه کروچه عبارتند از: هنر 

شهود است و از طریق مکاشفه و شهود دریافت می شود. شهود با بیان برابر است و بیان غیر از ابالغ است. ازجمله 

استخراج شده از این مبانی عبارتند از پرورش احساس و تخیل و پرورش قدرت خالقیت در دانش  داللت هاي

 آموزان جهت رسیدن به یک شهود موفق.

 : کروچه، هنر، شهود، فلسفه هنر.واژگان کلیدی

 

 مقدمه

صلی خویش به فلسفه هر چیز اصوالً، بیانگر راه آن چیز است. شاید امروز این راه گم شده است و یا از مسیر ا

مسیر دیگري که رسالت واقعی و حقیقی هنر نیست، سوق پیدا کرده است و تنها چیزي که می تواند هنر را به 

مسیر اصلی خود، یعنی اعتالي سطح آگاهی و درک انسان از جهان هستی و در نهایت درک حقیقت، بازگرداند 

صحیح مبانی فلسفه هنر است. در دوران حاضر  مسئله دانش و حکمت وآگاهی هنرمندان از فلسفه ي هنر و درک

که دوران شکوفایی اندیشه هاي اقتصادي و پویایی نظام بانکی و پیشرفت هاي هسته اي است، جاي این پرسش 

وجود دارد که زیبایی شناسی و حقیقت هنر در چه جایگاهی قرار دارد؟ نظام آموزش و پرورش ما چقدر بودجه 

نگی می کند و چقدر در راستاي اعتالي تربیت زیبایی شناسی و هنري دانش صرف فعالیت هاي هنري وفره

آموزان تالش می کند؟آموزش هنر در مدارس ما براساس چه مبنایی صورت می گیرد؟ گرچه رسالت آموزش و 

پرورش پرورش همه جانبه ابعاد وجود انسان است، اما متأسفانه بیشتر تالش این نهاد معطوف به پیشرفت سطح 

می دانش آموزان می شود و از پرداختن به جنبه هاي هنري و زیبایی شناسی غفلت می شود. لذا پرداختن به عل

                                                   
 f.ziba.m@gmail.com گروه فلسفه تعلیم و تربیت،،، تهراندانشگاه دانشیار   .1
 hamidehfarahbakhsh@gmail.com گروه فلسفه تعلیم و تربیت،، تهران دانشگاهدانشجوي دکتري  . 2

 jaheshmo71@yahoo.com گروه فلسفه تعلیم و تربیت، تهراندانشگاه دانشجوي کارشناسی ارشد  .1



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

257 

 فلسفه هنر و استخراج داللت هایی براي آموزش آن بسیار ضروري می باشد.

(. 1151هنر سروکار دارد)نلر،  ينظر يو هنر است و با جنبه ها ییبایمطالعه ارزش ها در حوزه ز یشناس ییبایز

باستان و دوران  ونانیگردد.  اگرچه در  یکانت بر م يها شهیبه دوران معاصر و اند یشناس ییبایسرآغاز ز

شده  ستهینگر یو اخالق یمیاز جنبه تعل شتریبه هنر پرداخته شده است، اما در آن دوران، هنر ب زین تیحیمس

و هگل به کروچه  نگیعبور از شل زکه از کانت شروع شد، بعد ا  یستیآل دهیهنر ا هی. نظریاست نه از جنبه فلسف

 نهیدر زم شیاست که بواسطه کارها ییایتالیا یلسوفی(، ف1172-1677کروچه) توی(. بند1162لر،یختم شد)ش

 بیندر  او ایده آلیست بود و تحت تأثیر هگل. (.1161است)فلو، دهیبه شهرت رس یفرهنگ خیو تار یشناس ییبایز

او سیاست و اخالق بچشم می خورد. او نیز مانند پوپر، توین بی، اشپنگلر، دیلتاي، تاریخ را به عنوان یک کل  آثار

 (.1176در نظر می گرفت، و تالش می کرد که هنر و علم مذهب و مطالعات اجتماعی را با هم مرتبط سازد)مایر،

کروچه از تتبعات ادبی و تاریخ وارد فلسفه می و هگل بود.  کانت دگاهیمستقل از د یباشناسیز نهیاو در زم دگاهید

شود، از این رو طبیعتاً فلسفه او داراي رنگ و بوي مسائل انتقادي و زیباشناسی است. بزرگترین کتاب او در 

زیباشناسی است. او هنر را به حکمت ماوراي طبیعی و علم برتري می دهد: علوم به ما سود می رسانند ولی هنر 

ایی و جمال می بخشد.علوم ما را از حال و تشخص دور می کند و بجهانی می برد که تجریدات ریاضی آن زیب

دایما در افزایش است تا باالخره به نتایج مهمی می رسد که فاقد اهمیت عملی است) همچنانکه در اینشتاین 

می کند و به یک فلسفه کلی می  دیده می شود(؛ ولی هنر ما را مستقیماً  بشخص جزیی و حقیقت واحد رهنمایی

آن است که  یپژوهش در پ نیا ،ترجمه زریاب خویی(.1117رساند که در شکل مشخص مادي مضر است)دورانت،

 دهد. هیمعلمان آموزش هنر ارا يرا برا ییکروچه، داللت ها دگاهیهنر از د یفلسف یمبان یرسبا بر

 

 پژوهش: يها سؤال

 باشند؟ یکروچه چه م دگاهیهنر از د یمبان

  باشند؟ یکروچه چه م دگاهیهنر از د یتیترب يها داللت
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 سیر زیبایی شناسی از افالطون تا کروچه

براي درک دیدگاه کروچه، بررسی نظرات اندیشمندانی که قبل از وي در حوزه هنر و زیبایی شناسی نظریه 

پردازي کرده اند، بسیار اهمیت داراد. چراکه معوال این اندیشندان دیدگاه خود را در رد یا تأیید دیدگاه قبل از 

خود مطرح می کنند. بنابراین در اینجا سیر زیبایی شناسی از افالطون تا کروچه بطور مختصر بررسی می شود تا 

 نحوه شکل گیري و اهیت ددیگاه کروچه بهتر نمایان شود.

کهن ترین تعریف هنر براساس نظریه تقلید یا نسخه برداري از طبیعت شکل گرفته است و می گوید هنر عبارت 

است از تقلید یا نسخه برداري از طبیعت است که به دست آدمی انجام می شود. این تعریف مبتنی بر نگرش 

اند. فیلسوفان متأخر، نظریه تقلید را  ارسطو و افالطون از هنر است که آغازگر تأمالت فلسفی درباره آثار هنري

نظریه بازنمایی خوانده اند و گفته اند که هر اثر هنري موضوعی از طبیعت جاندار و بی جان را منعکس می کند یا 

 ، ترجمه علی رامین(.1155باز می نمایاند )هنفلینگ،

البته ارسطو اگرچه مانند استادش به نظریه تقلیدي معتقد بود اما وي اولین کسی بود که باب احساس را در هنر  

باز کرد و معتقد بود که هنر نسبت به عواطف جنبه پاالیشی دارد و آموزش هنر را براي پرورش احساس مناسب 

اس نباشد، ممکن است فرد را به آدمی ماشنیی دید. وي معتقد بود که صرف عادت به کار نیک، اگر بر پایه احس

تقلیل دهد وي براي ایجاد نوعی بیداري حسی نسبت به خوبی و پرهیز از بدي، حسی  آموزش هنر، ادبیات و 

 (.1161موسیقی را توصیه کرد )زیبا کالم،

حاکات )تقلید( قرن ها بازنمایی خصوصیت اصلی و معرف هنر شمرده می شد. هنگامیکه از بازنمایی به مثابه م

تعبیر می کردند، ممکن بود که نقش هنرمند را با کسی که آینه اي در برابر طبیعت بگیرد قیاس کنند. اما در 

غرب، زمانی که سده هجدهم رفته رفته جاي خود را به سده نوزدهم می داد، هنرمندان جاه طلب و بلند پرواز به 

شغولی آنان، بیش از آنکه ضبط نمود بیرونی طبیعت  و احوال تدریج به جهان درون روي می آوردند. دیگر دل م

 ،ترجمه صالح طباطبایی(. 1167جامعه باشد، کاوش در تجربیات انفسی خویش بود )کارول،

تا اینکه پیش از اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم، هنر دیداري آشکارا از هدف تقلید از طبیعت فاصله گرفته 

ا ظهور نهضت رمانتیسم، تحوالت عظیم در عرصه فلسفه و به تبع آن در هنر ایجاد شد. رفته بود. در قرن بیستم ب

 رفته عقل گرایی رنسانس کمرنگ گردید.

مبناي هندسی و تکیه گاه عقالنی رنسانس به محض ظهور و فعلیت با واکنشی بزرگ در برابر خودپرستی عصر 

ی می کند. رمانتیسم در هنر در مقابل کالسیسیم رنسانس روشنایی که رمانتیسم نام گرفته، شروع به فروپاش

آشکار شد. نهضت رمانتیسم در حوزه فلسفه بر تعلیمات کانت و روسو استوار بود. کانت مؤسس غیر مستقیم 

رمانتیسم به شمار می رود. آنچه تا آن زمان از عصر افالطون و ارسطو تا دکارت و الیب نیتس مطلق انگاشته می 
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اصالت عقل و اعتقاد به توانایی عقل در شناخت نظري جهان، با نقادي کانت متزلزل می گردد. این شود، یعنی 

(. جنبش رمانتیکی بر سیر آینده 1164تعلیمات در اروپا تأثیري اساسی در پیدایی نهضت رمانتیسم دارد)مددپور،

، 1167و تجارب فردي می دهد)کارول،هنر تاثیر ژرفی نهاد. رمانتیسیسم باالترین بها را به بیان خویشتن خویش 

ترجمه عباس طباطبایی(. همانقدر که هنر کالسیک تابع اصول عقالنی و آیده آل و تعادل یونانی است، هنر 

رمانتیسم هرج و مرج طلب، غیر عقالنی و به نحوي یکسره با دنیاي نفسانیات و انفعاالت نفسانی سروکار دارد. 

 ا، عموماً هنر را به منزله احساسات و عواطف شخصی هنرمند تلقی می کند. بیان عاطفی و هیجانی رمانتیک ه

بنابراین کم کم رسالت هنر تغییر کرد. در آغاز سده بیستم، نظریه هاي تقلیدي یا بازنمودي هنر کنار گذاشته 

هنر ارایه شد که  شدند، راه براي فلسفه بیانی هنر باز شد. در طول این قرن روایتهاي مختلفی از نظریه هاي بیانی

وجه اشتراک همه آنها این بود که هنر چیزي نیست جز ابراز احساست هنرمند. برخالف دوره رنسانس زیبایی و 

خیال صورت ذهنی و سوبژکتیو پیدا کردند. در عصر رمانتسیم کانت اولین فیلسوفی است که به بحث زیبایی و 

ر این حوزه ادامه آراي کانت به شمار می روند. یعنی یا هنر پرداخته است. در واقع تمام مباحث مطرح شده د

نظرات او را بسط داده اند و قرائتی تازه از آن بدست می دهند و یا از در مخالفت با کانت می آیند و دستگاه 

 زیبایی شناسی او را نقد می کنند. 

م از فلسفه و علم نظري، و اخالق مؤسس حقیقی فلسفه زیبایی و هنر مدرن کانت است. او هنر و زیبایی را بالتما

منفک تلقی کرد و حوزه هاي مستقل سه گانه متعلق به حقیقت، خیر و زیبایی را تحکیم بخشید. کانت با 

به مسائل هنر و زیبایی و حکم زیبایی شناسی، اولین فیلسوف 1510اختصاص بخش اصلی نقد حکم در سال 

مورد جزء سازنده یک نظام و هیأت تألیفی فلسفی بوجود آورد. خود را در « نظریه زیبایی شناسی»مدرنی شد که 

در نقد حکم، کانت هنر و زیبایی را با اصل غایت شناسی می پردازد. کانت در این رساله اموري چون احساس، 

عاطفه، ذوق و رغبت را بررسی می کند و کاستی هاي نظریات زیبایی شناسی فالسفه پیشین را در این باب 

 (.1164ود )مددپور،متذکر می ش

زیبایی از نظر کانت به زیبایی طبیعی و هنري تقسیم می شود و همه ي انسان ها داراي حس مشترکی به نام 

ذوق اند که این زیبایی ها را احساس می کنند. کانت معتقد است که رضایتی که از زیبایی طبیعی بدست می آید 

هنري بدست می آید. زیبایی هنري را همه یعنی تمام کسانی که بسیار با ارزش تر از رضایتی است که از زیبایی 

داراري ذوق اند، می توانند درک و دریافت کنند اما درک و دریافت زیبایی طبیعی تنها و تنها مختص کسانی 

است که منش آنها یا در جهت خیر پرورش یافته و یا به نحو بارزي مستعد چنین پرورش اخالقی می باشد. براین 

بطورکلی می توان گفت که از نظر کانت در حوزه زیبایی طبیعی، شیء زیبا نماد چیزي است که اخالقاً  اساس

(. اگرچه کانت شعار هنر براي هنر را سر داد، اما بررسی نظریات او نشان می دهد که از 1166نیکوست)زمانی، 
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 نظر او هنر با اخالق در ارتباط است و در تربیت اخالقی موثر است.

ت این نظر را که هنر تقلید)کپی( طبیعت است، رد می کند. اما درک کانت از ابراز هنر به طرز تاسف آوري بی کان

روح است. به نظر می رسد او همیشه می پرسد که این تصویر چه چیزي است؟ این شعر درباره چیست؟ و در 

ه زیبایی اثر، نتیجه پاسخگویی به این پاسخ، جمالتی را بیان می کند که مبتنی بر مفاهیم است. او مدعی است ک

نوع پرسش هاست، در حالی که همه آثار هنري و در چشم هنرمند، هر چیزي در طبیعت، خود خالق مفهوم یا 

 ،ترجمه زیباکالم(.1112معیاري است براي داوري، اگر اساساً نیازي به معیار باشد)کرتیس،

 سی هگل به بررسی آرا شیلر و شلینگ می پردازیم.در گذر از زیبایی شناسی کانت به سمت زیبایی شنا

شیلر به عنوان یک فیلسوف کانتی بسیاري از عقاید کانت در بحث از زیبایی شناسی را مبناي اندیشه خود قرار 

می دهد. اما به نظر می رسد که در بحث از رابطه میان زیبایی و اخالق، شیلر به گونه اي متفاوت عمل می نماید. 

یی را آن چیزي می داند که آدمی بر حسب آن به سمت آزادي  قدم بر می دارد. در واقع او خواهان شیلر زیبا

ساختن زیبایی بر مبناي آزادي است. و هم چنین درصدد بود که بین جنبه هاي حسی و عقلی که کانت از هم 

 جدا کرده بود، وحدت برقرار کند.

بایی بود. وي هنر و زیبایی شناسی را وسیله دانست که بواسطه شیلر واسطه ظهور دیدگاهی نوکانتی از هنر و زی

آن، انسانیت و افراد انسانی از مرحله شهوانی به مرحله عقالنی و بنابراین به مرحله کامالً انسانی از وجود، پیشرفت 

قادي است از (. کتاب نامه هاي شیلر در باب تربیت زیباشناختی انسان اثري انت1164و ترقی پیدا می کند)مددپور،

زیبایی شناسی کانتی به نوع هگلی آن.  موضوع اصلی کتاب، فراخوان براي ایجاد وحدتی دوباره ما بین جنبه هاي 

حسی  و عقلی بشر است. همچنین شیلر در نامه دوم می گوید: زیبایی آن چیزي است که آدمی به شان آن گام 

(. شیلر بر 1167،21آن زاییده ي روح است)عبادیان، به سوي آزادي می نهد. هنر دختر آزادي است و ضرورت 

مبناي عقاید و آثار کانت نظر خود را بیان کرد. او عقیده کانت در رابطه با جدایی بین حس و عقل را نپذیرفت و 

آنها را به هم پیوند داد و معتقد بود که زیباشناسی از طریق هماهنگی این عناصر ایجاد می شود. بنابراین 

ی وحدت بین ماده و صورت است. زمانی که فرد این وحدت زیباشناسی را درک کند، موفق به دریافت زیباشناس

 (.1161حقیقتی می شود که او را به سوي آزادي رهنمون است)زیباکالم و همکاران،

شلینگ شاگرد فیخته نخستین کسی بود که هنر و زیبایی را اوج فراشد یک سیستم و نظام تلقی کرد.  شلینگ 

راي آشتی و سازگاري کلیه تقابلها و تضادهاي میان نفس و طبیعت از طریق ایده هنر تالش می کند. هنر واسطه ب

، آشکار و متجلی می شود. او در سیستم ایده آلیسم شبه متعالی خود، هنر را طریق «مطلق»اي است که با آن 

بیان آن ناتوان است، و آن حقیقت همان اصلی فلسفه شمرد، و گفت هنر چیزي بما می نمایاند، که فلسفه از 

است. به نظر شلینگ هنر همان شأن و منزلتی را دارد که فلسفه واجد آن « مطلق»مفهوم 
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(.ازدیدگاه شلینگ نیز هنر صورتی از شناخت مطلق در نظر گرفته می شود و هنوز شعار هنر 1164است.)مددپور،

 براي هنر  به استقالل نرسیده است.

ستم ایده آلیستی فلسفه هنر و زیبایی شناسی قرن نوزدهم، سیستم هگل است. در حالیکه فلسفه روشن ترین سی

هنر کانت به تجزیه و تحلیل تجربه هنر و تأمل در صورت و فرم هنر، و رها کردن هنر از هر گونه قید و بندي می 

ت سیر هنري را در جریان تاریخ پردازد، فلسفه هنر هگل حوالت تاریخی و روح کلی هنر را تامل می کند و حقیق

 وصف می کند. 

هگل نظر هنر براي هنر کانت را قبول نداشت. وي هنر را نوعی از مراتب آگاهی بشر می داند، که بخود بسنده 

نیست، بلکه از منشأیی واالتر نشات می گیرد. او گرچه براي منظومه هنر اصالت قایل است، اما مانند نو افالطونیان 

راتر از آن در وصول به حقیقت و روح مطلق تلقی می کند. برخالف نظر کانت، براي هگل هنر و زیبایی فلسفه را ف

 (.1164مستقل از دو ساحت دیگر آگاهی یعنی دین)اخالق( و فلسفه)علم( نیست) مددپور،

و عمل عادي  در هگل، هنر همراه با دین و فلسفه، به ساحت روح مطلق انتقال یافت که در آن روح از علم تجربی

رها گردید و در فکر کل و خدایی به مقام استوا و سعادت ابدي رسید. در مثلث فلسفه و دین و هنر معلوم نیست 

که برهه اول از آن هنر است یا دین؛ چون در این باره چندگونگی در آموزه هگل وجود دارد؛ اما آنچه مسلم است 

ر ترکیب نهایی که فلسفه باشد درج شده اند و این بدان معنی است اینکه هنر و دین، هر دو، پا فراتر گذاشته و د

که هنر، در آموزه هگل، فلسفه اي فرودست تر یا ناقص، فلسفه اي آلوده به تصویر شمرده شده است و آن تضادي 

است میان محتوا و صورت نادرخور که تنها فلسفه آن را مرتفع می سازد)سمیعی،؟(.با توجه به دیدگاه هگل، 

رگاه مطلق نتواند خود را در هنر پدیدار کند، به دامان دین پناه می برد و هر گاه نتواند در دین به غایت ظهور ه

 خویش برسد، به ساحت امن فلسفه پناه می برد و فلسفه غایت ظهور مطلق است.

فلسفه ها و بحث  سهم کروچه در جنبش زیبایی شناسی این است که اعالم کرد: هنر بیان است. که این نظر او از

(. او خود را پیرو شکل تکمیل شده فلسفه اي می داند که در 2011هاي پیرامون کم و بیش جدا شده است)کمی،

قرن هفدهم و هجدهم بروز کرد و هدف آن اثبات استقالل هنر بود یعنی به کرسی نشاندن این اصل که هنر را 

تصرفات منطقی، فلسفی، علمی، اخالقی تفکیک کر.د این  بایستی از جلوه هاي دیگر روح انسان مثل ابتکارات و

فکر یعنی استقالل هنر در تاریخ فلسفه اروپا یک سیر تحول و تکامل طوالنی داشته و به معانی مختلفی تعبیر 

شده است مثالً در ابتداي پیدایش این فلسفه استقالل  هنر را بصورت وجود یک حس ششم هنري که منحصراً 

یبایی باشد تصور می کردند اما مرحله نهایی آن) یا مرحله اي که کروچه آنرا نهایی تلقی می نمود وسیله ادراک ز

و خود مروج آن بود( این است که هنر این خاصیت مستقل و متمایز را دارد که دریافت آن) احساس زیبایی( از 

( lyrique( غنایی و تغزلی)expression( نه از طریق فکر و استدالل و بیان)intuitionراه شهود و مکاشفه است)
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 ی(روحان جمه، تر1170کروچه،) است نه علمی و فلسفی.

کروچه نظر کانت، فیخته هگل را تکرار نکرد بلکه نظر او اصیل بود. اصل خالقیت را درک کرد و ثنویت را که در 

این ایده که واقعیت تنها روح  بین متفکران آلمانی رایج بود، کنار زد و از ایده روحانی بودن واقعیت دفاع کرد.

 (.2000است توسط کروچه بوضوح مطرح شد. کروچه مفهوم ایده الیستی زندگی را تعمیق بخشید)لونارد،

 

 شباهت کانت با کروچه

( مواد واقعی اثر هنري، ارزش هنري ندارد. اثر واقعی ایده است. تصویري که هنرمند دارد نه 1156از نظر کروچه )

در ماده عینی و محسوس. این موضوع با مفهوم صورت کانت یکی است. به نظر کانت در نقاشی، پیاده کردن آن 

مجسمه در همه هنرهاي صوري ایده چیزي است که اساسی است. کیفیت هایی مثل رنگ، مزه، بافت به حالت 

 (211خوشایندي و دلپذیري ربط دارند نه به زیبایی آن) همان،ص 

 

 تفاوت کانت با کروچه

سون کروچه ، بل ، بردزلی و سایرین تجربه غیر مفهومی  و یکدست را به هنر نسبت می دهند.  کانت غیر برگ 

مفهومی را تنها به زیبایی آزاد نسبت می دهد نه به زیبایی ساخته هاي بشري. هنر از نظر کانت با تعریف مفهوم 

کانت موسیقی را از این قاعده مستثنی سازي می شود یا حداقل در مورد بسیاري از اشکال هنر صدق می کند. 

 (.221می داند. موسیقی بدون واژه است.)همان،

برخالف کانت کروچه معتقد بود که هنر همه جا هست. این به این معنی نیست که هر شی تا حدي یک اثر 

مفهمومی  هنري است. هر شهودي تا اندازه اي از کیفیت شهود یک اثر هنري برخوردار است، تنها شهود یک اثر

 به لحاظ درجه باالتر است.

 

 تفاوت کروچه با کالینگوود

کالینگوود از جمله کسانی است که از بسیاري از مفاهیم اصلی دیدگاه کروچه در نظریه زیبایی شناسی خود  

استفاده کرده و تفاوت نظر وي با کروچه در این است که از نظر کالینگود شهود براساس داده هاي حسی ساخته 

شود که از نظر راسل داده هاي حسی ساده نیستند و قابل تجزیه به سازه هاي حسی و عاطفی هستند. اما از  می

نظر کروچه شهود یک کل ارگانیک است و تجزیه آن به اتم ها یک انتزاع غلط است. شهود را هرگز نمی توان از 

شهود گرا بودند مخالف این بودند که  (. برگسون و کروچه که هر دو2011باز یافتن عناصر بازسازي کرد)کمی،

سازه هاي تفکیک شده اثر هنري و بعد دوباره بهم پیوستن آنها ما ار به درک بهتري می رساند. به اعتقاد آنها هیچ 
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راه مستقیم از مؤلفه هاي تفکیک شده نسبت به کل وجود ندارد. تجزیه مانع از درک بالواسطه کل می شود چرا 

 (.2000صر تجزیه شده جلب می شود)لونارد،که توجه به سمت عنا

 

 شباهت کروچه و هگل

بنابر دیالکتیک هگل و کروچه جز بیرون از کل وجود ندارد. و نمی توان واقعیت را به ظاهر ، باطن، درونی  و 

بیرونی ماده و نمود ، متناهی و نامتناهی وجود ندارد. همانطور که یک قطره آب در خودش همه عناصر شیمیایی 

که اقیانوس را تشکیل می دهد دارد. نمود هنري نیز در خودش همه عناصر نمایش تجربه انسانی را 

 (.1171دارد)ژنارو،

 

 مبانی فلسفی هنر از دیدگاه کروچه

براي درک مبانی فلسفی هنر از دیدگاه کروچه، ابتدا دیدگاه فلسفی او مختصراً توضیح داده می شود و چراکه 

 از دیدگاه فلسفی او می باشد و از آن تغذیه کرده است. فلسفه هنر او انعکاسی

، فلسفه رایج مانند انگلیس ایده آلیسم بعد هگلی نبود، بلکه صورت هاي اولیه اثبات گرایی با 20در ایتالیا در قرن 

به خاطر چهره اي کنت و ماخ بود. کروچه تا اندازه اي به علت تنفر از ماشین گرایی و ماده گرایی و تا اندازه اي 

عکس العمل منفی و مثبت نسبت به فلسفه هگل از ایده آلیسم مطلق یا تاریخی نگري مطلق حمایت 

(. او ماتریالیسم را نه فلسفه اي براي مردان و نه روشی براي علم دانست؛ در نظر او روح اولویت 2011کرد)کمی،

ا بنویسد، مانند کسی که سرجنگ دارد و حقیقت نهایی است و بهمین جهت هنگامیکه خواست فلسفه خود ر

 ، ترجمه زریاب خویی(.1117دورانت،«)فلسفه روح نامید» دراد، آنرا 

موضوع فلسفه کروچه این است که او در جستجوي راهی میان تعالی گرایی و حس گرایی بود. در واقع راه وسیع 

نی شده اند. تعالی گرایان جهان بین عقل گرایی و تجربه گرایی. از نظر کروچه هر دو جریان دچار خطاي یکسا

حسی را غیر واقعی و درجه دوم و مبهم می پندارند و حس گرایان نیز تنها تاثیرات بالواسطه رنگ ها را حقیقی 

می پنداشتند . کروچه فلسفه خود را ذاتی گرایی نامید که عبارت است از این که تنها تجربه زیسته که بصورت 

فاق می افتد واقعی هستند. لذا فلسفه، عبارت است از فلسفه ذهن و از تاریخ محسوس و عینی و بدون کاهش ات

تفکیک ناپذیر است.  فلسفه با توجه به انواع فعالیت هاي ذهنی داراي بخش هایی است: فعالیت ذهنی هم می 

تواند نظري باشد و هم عملی. بخش نظري خود شامل زیبایی شناسی و منطق است و بخش عملی هم شامل 

تصاد و اخالق می شود. هر کدام از این چهار حوزه در معرض معیار خاصی هستند که معیار زیبایی شناسی اق

 (.2011زیبایی است )کمی،
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 اهمیت زیبایی شناسی از نظر کروچه

به عقیده کروچه زیبایی شناسی از همه مباحث فلسفی دیگر براي مبتدیان فلسفه جالب تر است او می گوید شعر 

ین وسیله بیدار کردن ذهن جوانانی است که بخواهند با فلسفه آشنا شوند. زیرا مثالً مبحث ماوراء و هنر بهتر

الطبیعه یا مبحث منطق که البته جزو فلسفه هستند هم خشک و بی روح اند هم مقدمات و سوابق علمی می 

ن جوانان بیک نوع خواهند همچنین اخالق که مبحث فلسفی دیگري است چون حکم پند و موعظه دارد در ذه

مقاومتی بر می خورد و از همین قرار مبحث روانشناسی نه تنها کمکی  به ادراک زیبایی نمی کند بلکه حتی فکر 

را از محیط زیبایی دور می کند و حال آنکه آشنا شدن با کلیات زیباشناسی هم اولین مرحله خود این علم است و 

 ی(.روحان جمه، تر1170کروچه،) فه آماده می کند.هم ضمناً ذهن را براي آن مباحث دیگر فلس

 

 مبانی هنر از دیدگاه کروچه

اگر چه کروچه عمیقاً به بررسی ماهیت فلسفه، تاریخ و اخالق پرداخته است، اما مسئله هنر همیشه مسئله مورد 

عی بود. در طول یک کشف واق 11عالقه او بوده است. کروچه ایده اي در مورد هنر داشت که به لحاظ پایان قرن 

آن دوران، هنر با طبیعت گرایی، لذت گرایی ، فلسفه یا اخالق اشتباه گرفته می شد. کروچه شدیداً از این آموزه 

هاي رایج انتقاد می کرد.کروچه از زیبایی شناسی طبیعت گرایی انتقاد می کند. چرا که در این زیبایی شناسی 

مداد می شود. کروچه از زیبایی شناسی لذت گرا نیز انتقاد می هنر بصورت یک شیء فیزیکی، عینی و مادي قل

کند. چرا که هنر را به لذت کاهش می دهند. کروچه منتقد زیبایی شناسی اخالق گرا هم بود، چون به اعتقاد وي 

هنر یک فعالیت نظري است نه عملی و تنها با احساس سروکار دارد نه اخالق. کروچه می گوید: هنر همانطور که 

قدما هم قبالً مشاهده کردند، زاییده اراده نیست. اراده نیک که مشخصه فرد خیر است، مشخصه هنرمند نیست. 

آنچه که یک هنرمند بزرگ را تعیین می کند، توانایی طبیعی براي احساس کردن بطور عمیق و مؤثر است. 

این زیبایی شناسی هنر را به دانش عقالنی کروچه از زیبایی شناسی عقالنی نیز انتقاد می کرد. زیرا به اعتقاد او 

 (.1117کاهش می دهد. دانش عقالنی به اعتقاد وي، همیشه فلسفی و اقع گرایانه است)ژنارو،

بنابراین از نظر کروچه هنر طبیعات نیست، و لذا نباید منشاء زیبایی را در طبیعت خارجی یا در تناسب رنگها یا 

بودن نیست چراکه ارتباطی با خوشی و رنج و مفید بودن ندارد. هنر  اصوات جستجوکرد. خاصیت هنر سودمند

یک عمل اخالقی هم نیست چراکه مولود اراده نیست و مشمول داوري اخالقی قرار نمی گیرد. هنر یک نوع ادراک 

 شد.بوسیله مفاهیم هم نیست. حال با توجه به این تعاریف سلبی ، باید دید که هنر از دیدگاه کروچه چه می با

ابداع صور. آنچه بر هنر حکمفرماست فقط تخیل است، صور و  از دیدگاه کروچه اصل هنر عبارت است از قدرت

خیال تنها ثروت و مایه هنر می باشد. هنر کاري به طبقه بندي اشیا و تقسیم آن به خیالی و واقعی ندارد، آنها را 
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ین کاري ندارد. جون تخیل جلوتر از اندیشه است تعریف نمی کند بلکه احساس می کند و نمایش می دهد، جز ا

و اندیشه ناگزیر از آن می باشد، فعالیت هنري یا ابداع صور مقدم بر فعالیت منطقی و ابداع مفاهیم است . انسان 

بمحض اینکه شروع به تخیل کرد هنرمند شد و این مدتها پیش از آن بود که استدالل کند. هنرمندان بزرگ، 

لیوناردو « نقاش نه با دست خویش بلکه با مغز خویش می نگارد.» سان دریافتند. میکل آنژ گفت: موضوع را بدنی

روح نوابغ بزرگ وفتی بیشتر ابداع می کند که با امور خارجی کمتر سروکار داشته »داوینچی نوشت: 

 (.167، ترجمه زریاب خویی، ص1117باشد)دورانت، 

 

 هنر شهود است.

 است. این نظریه، هنر را بیان احساس و عاطفه می داند این نظریه، 1ف به نظریه فرانمایینظریه هنر کروچه معرو 

در آغاز قرن بیستم پرورده شده است و هنر را بیان گویایی احساسات و عواطف آدمی با استفاده از واسطه هاي 

عاطفه و ابراز )یا  احساس یکمی کند. کالینگوود می گوید، آفرینش هنر راستین عبارت از  مختلف هنري تعریف

فرانمایی( آن است به گونه اي که در مخاطب، همان تجربه)یا حال(زیباشناسانه را ایجاد می کند که بر هنرمند 

 ، ترجمه رامین(.1155گذشته است. از نظر وي هنر عبارت است از شهود)هنفلینگ،

ا لذت و تنفر بستگی ندارد. در واقع کروچه هنر شهود است و در معرض تغییر نیست. و به ویژگی هاي فیزیکی ی

مشتاقانه از آثار هنرمندان بزرگ به عنوان گل هاي همیشگی که از احساسات آنها روییده است توصیف می 

فیلسوفان از زمان کانت، بین شهود یا بازنمایی از مفاهیم یا امور جهانی )مطلق( به رسم رایج  (.2000کند)لونارد،

. در یک معنا کروچه هم از همین سنت پیروي کرد، اما در یک معناي دیگر دیدگاه او اساساً تمایز قایل می شوند

از آن متفاوت بود. چرا که شهود بدون مفاهیم کور نیست. شهود یک نمود کامالً آگاهانه است قبل از اینکه 

ت اما شهود مستلزم عقل مفاهیم بکار رود. به نظر کروچه عقل مستلزم شهود است که در واقع زیبایی شناسی اس

نیست. عقل پیش فرض عمل است که مربوط به قوانین تجربه است. اخالق تعیین می کند علوم عملی چه هدفی 

را باید دنبال کنند. بنابراین از  نظر کروچه همه فعالیت هاي ذهنی، کل واقعیت براساس زیبایی شناسی پایه 

(. کروچه می گوید دانش براي انسان به دو وسیله  2011می،گذاري شده اند که هیج هدفی براي خود ندارد)ک

پیدا می شود یکی شهود و مکاشفه و دیگري استدالل و تعقل. آن اولی مخصوص زیباشناسی است و حسی است 

که بواسطه آن شناخت  فرد حاصل می شود و دومی وسیله عقلی و استفاده از مفهوم ها است که راه شناخت کلی 

از نظر کروچه مکاشفه و شهود عین درک زیبایی است اما زیبایی صفت ذاتی اشیا نیست. بلکه  معقول می باشد.

در نفس بیننده است زیرا نتیجه فعالیت روحی کسی است که زیبایی را به اشیاء نسبت می دهد یا در اشیاء کشف 

                                                   
1 Expression theory of art 
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ردن آن عبارت از هنر می کند. براي کسی که قادر به این کشف باشد زیبایی همه جا یافت می شد و پیدا ک

 ی(.روحان جمه، تر1170کروچه،است)

 

 شهود برابر است با بیان

از نظر کروچه زیبایی یکی از فعالیت هاي روح است منتها این فعالیت رخ نمی دهد مگر در برابر محرکی از عالم 

شد، زیبایی پیدا می خارج یا حتی از عالم خیال و همینکه اثر یک چنین انگیزه اي با جنبش درونی روح یکی با

یا بیان نامیده می   expressionشود. این اتحاد دو عامل پیدایش زیبایی در اصطالح کروچه 

همان  يکردن و دانش شهود انیکروچه شهود کردن برابر است با ب دگاهید از،ترجمه روحانی(.1170شود)کروچه،

کوه(  کیاز عالم خارج )مثال  يزیچ کی یوقتاست که  نیا انی(. منظور او از ب2011کمی،باشد) یم یانیدانش ب

کرده  انیدر واقع حس مزبور را به خود صاحب حس ب زیآن چ زاند،یرا برانگ یصاحب ذوق یشناس ییبایحس ز

. وجه  تسمیه بیان در اصطالح کروچه این است که وقتی کند، خواه نکند تیسرا يگریبه د انیب نی. خواه اتاس

)مثالً یک کوه یا یک صورت زیبا یا یک آهنگ( حس زیبایی شناسی صاحب ذوقی را به یک چیزي از عالم خارج 

جنبش آورد آن چیز در واقع حس مزبور را به خود صاحب حس بیان کرده است خواه این بیان به دیگري هم 

« انشهود=بی»روي فرمول و طرح معروف کروچه یعنی (. ی، ترجمه روحان1170)کروچه،  سرایت کند خواه نکند

بیان »یا « شکست هنري»بسیاري از اصول زیبایی شناسی وي بنا شده اند. براي مثال او استدالل می کرد که در 

، مشکل این نیست که یک شهود کامالً شکل یافته تماماً بیان نشده است، بلکه این است که یک برداشت «ناموفق

 (.1164در نیامده است.)مددپور،« صورت شهودي»هنري؛ کامالً به 

 

 .بیان غیر از ابالغ است

یا اعالم و ابالغ می نماید. بعقیده   communicationکروچه صورت خارجی دادن به بیان یا ابراز آن به غیر را 

کروچه همیشه آن چیزي که احساسات ما را بما بیان کند براي ما زیبا است و اعالم به دیگران از شرایط اصلی 

یبایی ممکن است در درون ما بروز کند و اثر کامل خود را به ذهن ما ببخشد درک زیبایی نیست یعنی احساس ز

 ی( روحان جمه، تر1170کروچه، و در همان درون ما پایان پذیرد)

اعجاز هنر در تجسم صورت نیست بلکه در درک و فهم آن است. تجسم امري فنی است که بمهارت و چیره 

نی را در اختیار داریم و شکل یا مجسمه اي را بوضوح و با حالت دستی مربوط است. هنگامیکه که یک کالم نفسا

زنده تصور می کنیم و یا آهنگی کشف می نماییم، بیان هنري بنحو کامل بوجود می آید و چیز دیگري الزم 

نیست. حال اگر ذهن را براي گفتن آن کالم و یا خواندن آن باز کنیم، آنچه را در باطن گفته و با خوانده ایم، 
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ظاهر با صداي بلند می گوییم و می خوانیم. اگر دست را بروي پیانو دراز کنیم یا قلم نقاشی و یا تیشه حجاري ب

بدست بگیریم، عمل سابقاً  انجام شده است و آنچه الزم است این است که عملی را که در باطن باختصار و سرعت 

، ترجمه زریاب 1117()دورانت،ست نه فعالیت هنريانجام داده ایم بتفصیل اجرا کنیم )این امر مربوط به عمل ا

کروچه می گوید در حد پایین تر آگاهی و شعور، یافته هاي حسی خام یا تأثرات حسی قرار دارند، که  خویی(.

بیان کردن در این معناي «. بیان شوند»وقتی خود را هویدا می سازند، شهود اند و گفته می شوند که اینها نیز باید

 (.1164ف نظر از هرگونه فعالیت خارجی فیزیکی، خلق هنر است)مددپور،نفسانی، صر

تمایز بین بیان و ارتباط در واقع سخت است چراکه دو فرایند به سرعت جایگزین یکدیگر می شوند و تقریباً در 

اط مالزم است هم آمیخته می شوند. اما تمایز آنها واضح است. تکنولوژي وارد هنر نمی شود، اما بلکه با مفهوم ارتب

 (. 2011الزمه ارتباط است)کمی،

کروچه یک ایده آلیست بود چراکه از نظر او هیچ چیز غیر از ذهن وجود ندارد، لذا اثر هنري نیز ذهنی است در 

کنار سایر چیزها. این وضعیت هستی شناسی اثر هنري به این معنی است که تماشاچی اثر هنري )موسیقی، شعر، 

حال خلق هنري در ذهن است. به همین دلیل کروچه نظریه هایی زیبایی شناسی خاصی که  نقاشی( در واقع در

بین صورت و محتوا تمایز می گذارند، قبول نداشت. تمایز در سطح نظري کاربرد دارند و در سطح یک فرض 

سطح ترکیبی پیشینی.  در آن سطح ظهور یک شهود تنها ظهور یک صورت است. در سطح زیبایی شناسی )در 

پدیدارشناسی ( محتوا مستقل از صورت قابل شناسی نیست و صورت هم مستقل از محتوا هویتی ندارد. نمی شود 

از اثري صحبت کرد که به لحاظ صورت قوي و به لحاظ محتوا ضعیف است.) همان(. کروچه در واقع از هستی 

ا ، صداها سایر مواد عینی تنها شناسی برکلی حمایت می کند.که این هستی شناسی مختص هنر نیست. رنگ ه

(. کروچه معتقد است که هنر نمی تواند 2000ابزارهایی براي انتقال معنی هستند نه عناصر واقعی یک اثر.)لونارد،

 فیزیکی باشد، چراکه یک واقعیت متعالی است و حقایق فیزیکی واقعیت رادر برندارد)همان(.

هنگامی که شخص آهنگی می »می سازد: کالینگوود می گوید  کالینگوود این تمایز را با مثال بخوبی روشن

وي آفرینش اثر هنري را با «. سازد... فعل ساختن آهنگ چیزي است  که در سر او جریان دارد و نه در جایی دیگر

ساخت پل مقایسه می کند. در این مورد نیز آفرینش راستین همان طرحی است که در ذهن مهندس وجود دارد، 

مشتبه گردد. این نقشه « یعنی برگه هاي کاغذي که ارقام و خطوط رویشان ترسیم می شوند»ا نقشه ها، و نباید ب

فقط براي آن است که به افراد )از جمله مهندسان، به علت جایزالخطا بودن حافظه( »ها، به گفته کالینگوود، 

» د دارد. طرح ممکن است مرحله دیگري هم وجو»لیکن در مورد پل، « یادآوري کند که طرح اصلی چیست

آنگاه پل خود یک شیء مادي است و نه یک چیز ذهنی، «. یا پیاده شود، یعنی پل ممکن است ساخته شود.« اجرا

یعنی  بصورت طرحی در سر مهندس نیست )البته برگه هاي کاغذ حاوي ارقام و خطوط هم ماهیت ذهنی 
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امکان دارد که طرحی به اجرا درآید، )مثالً یک آهنگ  ندارند(. ولی هنر مقوله دیگري است. در مورد هنر نیز

ساخته شده طبق نتهاي نوشته شده به اجرا در آید.( ولی شأن این اجرا با شأن اجراي پل همسان نیست. پل خود 

یک شی ء مادي جزئی است که بر طبق نقشه ها )و طرح اصلی( ساخته می شود. ولی اثر هنري، بالنفسه، یک 

 ، ترجمه رامین(.1155وجود دارد، یا وجود داشته است)هنفلینگ،« در سر آهنگساز»ت؛ این اثر اجراي جزیی نیس

 داللت هاي تربیتی 

 .دیدگاه کروچه در مورد هنر داللت هایی زیادي براي آموزش هنر می تواند داشته باشد

اینکه شکل و فرم هنري در  فلسفه کروچه در برخی زمینه ها براي معلمان بسیار اهمیت دارد. مثالً تاکید او بر

روح هنرمند، اساس کار هنري است و به برقراري ارتباط )با دیگران( وابسته نیست. البته نقاش، شاعر یا موسیقی 

دان در صورتی که مانعی نباشد براي کشیدن یک تصویر، ساختن یک شعر یا ترکیبی موسیقایی اشتیاق دارند. آن 

 ، ترجمه زیباکالم(.1112نباشند، از هنرمند بودن کم ندارند)کرتیس، ها اگر قادر به انجام این کار هم

با توجه به دیدگاه کروچه در زمینه هنر که به دیدگاه فرانمایی معروف است و در قسمت مبانی بررسی شد، هنر 

ید بیان هم می شود. پس در وهله اول در آموزش هنر با عبارت است از شهود و اگر چیزي به درستی شهود شود،

شهود موفق صورت گیرد و معلم باید شرایط الزم براي رسیدن به یک شهود موفق را براي دانش آموز مهیا کند. 

براي تحقق شهود موفق الزم است که احساسات و عواطف پرورش یابند، چراکه هنر عبارت است از بیان 

ان گردد. سپس قدرت تخیل پرورش احساسات و عواطف. لذا باید احساسات و هیجانات پرورش یابند تا قابل بی

یابد، همانطور که کروچه معتقد بود آنچه بر هنر حکمفرماست تخیل است، یعنی بعد از اینکه احساسات و عواطف 

بر روح هنرمند چیره می گردد، او باید ژرفاي باطن خود را بکاود و تصویري روشن از آنها را در خیال خود مجسم 

بارور گردد. بعد از اینکه احساس و خیال بارور گشت هنرمند می تواند با قدرت  کند و سپس قدرت خالقیت باید

خالقیت خود آنها را در قالب کالم رنگ، صوت ابراز کند. بنابراین با توجه به دیدگاه کروچه سه عنصر براي آموزش 

ز آنجا که کروچه هنر می توان استخراج کرد: پرروش احساس، قدرت تخیل و قدرت خالقیت در دانش آموزان. ا

معتقد بود که شهود مقدم بر ابداع مفاهیم و استدالل است، لذا نیازي نیست که در آموزش هنر به آموزش نظریه 

هاي هنر و طبقه بندي و تفکیک انواع سبک هاي هنري کرد. هنر شهود است و بی نیاز از مفاهیم، تنها باید لوزام 

 رسیدن به شهود را فراهم کرد. 

مانطورکه کروچه اعتقاد داشت آثار هنري،  هنر محسوب نمی شوند. اما آنچه امروزه در قالب درس هنر در واقع ه

در مدارس ارائه می گردد، بسیار متفاوت از این می باشد. معلمان هنر از بین تمام الزمه هاي آموزش هنر من 

دارند و در ابتداي کار دانش جمله پرورش احساس، تخیل و خالقیت، تنها بر همین بخش جانبی هنر تاکید 

آموزان را با فهرستی از ابزار هنري مختلف اعم از رنگ ها و قلم ها و ... مواجه می کنند و سپس در ساعات هنر 
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طرحی را در برابر دیدگان دانش آموز قرار می دهند و از او می خواهند که از روي آن نقاشی کنند و یا سرمشقی 

واهند در نهایت دقت مانند آن را بنویسد و اگر هم معلم خوش ذوقی پیدا شود، دانش به او می دهند و از او می خ

آموزان را به حیات مدرسه می برد و از آنها می خواهد که طرحی از درختان و فضاي سبز مدرسه ترسیم کند و 

نند و به هر کدام موقع ارزشیابی هم طرح هاي دانش آموزان را با نسخه اصلی یا سرمشق داده شده، مقایسه می ک

که شباهت بیشتري به سرمشق داشت، نمره بهتري اختصاص داده می شود و یا کارهاي دانش آموزان را با 

یکدیگر مقایسه می کنند و از بین آنها هرکدام که بهتر از سرمشق تقلید کرده بود، نمره بهتري می دهند. حال 

ز طرحی در کتاب، هنر نامیده می شود؟ مگر نه این است سوال این است که آیا هنر این است؟ آیا صرف تقلید ا

که نظریه تقلید در هنر قرن هاست که منسوخ شده است! اما هنوز در مدارس ما بر اساس این نظریه هنر آموزش 

داده می شود. حال باید دید چگونه می توان احساس و تخیل و خالقیت را که از الزمه هاي هنر است، در دانش 

 رش داد.آموزان پرو

براي پرورش احساس و تخیل دانش آموزان، معلمان می توانند از شاهکارهاي ادبی کمک بگیرند. ما خوشبختانه 

گنجینه ادبی بسیار غنی اي داریم که می توان متناسب با سن دانش آموزان از آنها در جهت پرورش و تلطیف 

ا شعري را براي دانش آموزان بازگو کند و یا به احساسات دانش آموزان بهره بگیریم. معلم می تواند داستان ی

کمک دانش آموزان، صحنه داستان را به نمایش بگذارند. این کار به دانش آموزان فرصت می دهد تا خود را بجاي 

شخصیت هاي داستان قرار دهد و احساساتی را که تاکنون تجربه نکرده ، تجربه کند. معلم می تواند آنها را در 

اي زیبایی قرار دهد تا روحشان به اهتزاز آید. مثال معرفی آثار ناب هنري، ادبی می تواند مفید معرض محرک ه

واقع شود و یا اینکه دانش آموزان را به تماشاي زیبایی هاي طبیعت فرا خواند و یا حتی االمکان ویدیو هایی از 

مایش گذارد. مسلماً تماشاي طبیعت زیباي زیبایی هاي طبیعت، معماري هاي زیبا، آثار برتر هنري براي آنها به ن

ایران، آثار باستانی ایران که نظیرشان در هیچ جاي جهان یافت نمی شود و گوش دادن به اشعار زیباي حافظ و 

 سعدي و شنیدن داستان هاي شاهنامه در تلطیف احساسات و پرورش تخیل مؤثر واقع می شود.

نگی من جمله آرنولد، الیوت و بنتاک در واکنش به مکتب فیلسوفان مکتب رئالیسم و نخبه گرایان فره

پراگماتیسم و کم سوادي فرهنگی ناشی از آن بر انتقال میراث فرهنگی به عنوان اصلی ترین وظیفه آموزش و 

پرورش تأکید زیادي کردند. آنان درک هنر و ایجاد روحیه زیبایی و دوستی را سر لوحه افکار فلسفی خود قرار 

خی از آنها تا آنجا پیش رفتند که گفتند تنها هنر است که زندگی را قابل زیستن می کند. هم این دادند و بر

دسته فیلسوفان و هم دسته دیگري که در انگلستان تحت عنوان فیلسوفان نخبه گراي فرهنگی که تقریباَ خط 

ي)چه در مویسقی، ادبیات ، فکریشان نزدیک به رئالیست هاي کالسیک است معتقدند که مجموعه اي از آثار هنر

نقاشی، مجسمه  سازي یا دیگر رشته ها( وجود دارد که در مقایسه با دیگر آثار از برتري بارزي برخورداند و 
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شاهکار محسوب می شوند. این شاهکارهاي هنري به دلیل برتري از اهمیتی ویژه  برخوردارند و تحصیل آنها 

نگ را پرورش و هم درک و فهم آن را  گسترش دهد. درک فرهنگ ارزشمند است. جامعه باید بتواند هم فره

مستلزم داشتن درکی دقیق و گسترده از محتوا و فهم شاهکارهاي هنري است. این درک دقیق به نوبه خود با 

 (. 1161دانش و شعور داتی ، یعنی با بیداري احساس سرورکاردارد. )زیبا کالم،

چنین -1العه اسوه هاي فرهنگی و ادبی نظیر شکسپیر، دو دلیل می آورد:بنتاک براي تشویق دانش آموزان به مط

لطافت روحی بیشتري را در -2مطالعاتی )مطالعات فرهنگی و ادبی(به هوش و حساسیت بیشتري نیاز دارد. 

شخص پرورش می دهد. رابین بارو مزیت سومی را به این نکته اضافه می کند و آن لذت فراوانی است که شخص 

العه اندیشمندان و نویسندگان طراز اول می برد. لذا می توان گفت مطالعه فرهنگ و ادب از برخی فعالیت از مط

هاي دیگر با ارزش تر است، زیرا متضمن شکوفایی استدادها و کیفیاتی است که سایر فعالیت فاقد آن هستند. 

نیستند ولی باید اذعان کرد که به  البته این بدان معنا نیست که سایر رشته ها مستلزم بهره گیري از هوش

پرروش احساس هیچ کمکی نمی کنند. موضوع مهم در آموزش فرهنگ برتر یقیناً این است که چنین آموزشی 

هم با اعتالي عقل و هم با پرورش احساس سروکار دارد و می توان بوسیله آنها از احساسات خود آگاهی بیشتري 

نگ می توان جوانان یک مرزو بوم را در معرض تجربیاتی قرار داد که در حالت به دست آوریم. از راه ادبیات و فره

 (. 111، 1110عادي آن فرد در حیطه آگاهی از آن تجربه قرار نمی گیرد)زیباکالم،

از طرفی دیگر معرفی آثار ناب هنري به دانش آموزان به آنها کمک می کند تا هنر اصیل را از هنر مبتذل 

ع مطالعه َشاهکارهی هنري و ادبی نقش یک سنگ محک را براي تشخیص هنر با اصالت از تشخیص دهند در واق

 هنرهاي مبتذل ایفا می کند.

در راستاي درک یک اثر ادبی با مردم و احساسات آنها و واکنش هاي آنان در شرایط مختلف، با دالیل و نتایج آن 

زندگی را تجربه می کنیم و این بر تقویت نیروي  رفتار آشنا می شویم و هم چنین پیچیدگی هاي شرایط مختلف

تخیل اثري تردیدناپذیر دارد، و نوعی پختگی عقلی و احساسی در فرد ایجاد می کند. باید اذعان نمود جوانی که 

از راه درک فرهنگ و ادب مرز و بوم خود به قدرت تخیل برتر و احساسی لطیف و پختگی عقلی دست یافته باشد 

مان هوشمند و عالقمند راه لذت بردن از آنها را کشف کرده باشد، از نظر عقلی و احساسی بسیار و از طریق معل

 (1110بعید است که شیفته فیلم و کتاب و فرهنگ مبتذل بشود)زیباکالم،

اما الزمه تحقق این امر این است که در درجه اول معلمان ما خود از درک هنري برخوردار باشند. معلمان ما باید  

ز میان افرادي انتخاب بشوند که واقعا به تدریس هنر عالقه دارند نه اینکه از سر ناچاري به آن روي آورده باشند. ا

معلم باید خود در وهله اول با آثار ادبی و هنري برتر آشنا باشد، آنها را درک کرده باشد و از آنها بهره برده باشد تا 

افزایش قدرت تخیل دانش آموزان بهره بگیرد. بعد از اینکه احساس و بتواند از آنها در جهت تلطیف احساسات و 
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قدرت تخیل در دانش آموز پرورش یافت نوبت به پرورش خالقیت می رسد. البته ناگفته نماند که با پرروش 

 احساس و تخیل راه براي آفرینش هاي خالقانه باز می شود.

 دن نیازها و الزمه هاي زیر خواهیم بود:اگر قصد اعتالي خالقیت را داریم، ناگزیر از برآور

اندیشه هایی از این قبیل که همه چیز پیشاپیش معلوم و معین شده است و باید از افرادي که به عنوان متخصص 

در هر زمینه معرفی شده اند، اطاعت کرد و نمی توان نگرش خاص خود را دنبال کرد، نباید در ذهن کودکان 

بتکار و تخیل افراد را بارور کرد تا درهر زمینه اي توان انجام فعالیت هاي الزم را براي نشانده شود. باید نیروي ا

گشودن بابی نو داشته باشند. باید در هر زمینه اي مهارت و درک الزم رابوجود آورد، زیرا در غیر اینصورت امکان 

از خالقیت براي افراد، جز برحسب مبدل شدن به دانشمند یا هنرمند خوب و امکان احراز برتري به عنوان بخشی 

 (.147، 1111شانس و تصادف، فراهم نخواهد شد)زیباکالم،

ابراز وجود در زمینه هنر نقش مهمی دارد زیرا هم داراي ارزش آموزشی است و هم بخش الزمی از خالقیت هنري 

. صاحبنظران ضمن اینکه به حساب می آید. با اینحال ابراز وجود به تنهایی براي پرروش خالقیت کافی نیست. 

درجه اي از آزادي را به عنوان بخش الزم محیط خالقیت آفرین می پذیرند، معتقدند صرف تاکید بر آزادي 

نامحدود نقض غرض خواهد. درست است که باید به دانش آموز آزادي عمل داد تا آزادانه و بدون هیچ قید و بندي 

ی براي بروز خالقیت ممکن نیست. پس چگونه می توان خالقیت را عقاید خود را ابراز کند، اما این به تنهای

پرورش داد؟بروز خالقیت بدون درک سنت ممکن نیست. یعنی یک فیلسوف در عالم فلسفه نمی تواند طرحی نو 

در اندازد بدون اینکه از سنت فلسفی آگاه باشد، بنابراین خالقیت از دل سنت بر می خیزد. تسلط به سنت هر 

مانند سنگ محک براي شناخت عیار واقعی اثري است که فرد خلق می کند. زیرا در شرایط آزادي کامل رشته اي 

 براي دانش آموز تمیز و تشخیص میان قسمت ابتکاري از بخش غیر ابتکاري ممکن نخواهد بود.

 

Abstract 

Croce is one of the famous character in aesthetic, literal criticism and philosophy in the first half of 

20
th
 century. He proposed a new view point in the romanticism  movement  which Kant was the 

beginner . His view point lead to the independence of art against  prior  view points. The purpose of 

this paper was to study Croce` art  foundation and extracting implications for instructing art in 

schools. Croce` art  foundation were: art is intuition, intuition is expression and expression is 

different from communication. Cultivating sensation, and fiction and creativity power in students to 

reach a successful intuition are implications which extracted from Croce` art foundations.  

Key words: Croce, art, intuition, expression, philosophy of art. 
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 بررسی جایگاه سازنده گرایی در نگاه فلسفی معلمان نسبت به تعلیم و تربیت

 )مطالعه موردی: معلمان شهر شیراز(

 

 0عابدینی ، مرضیه8اسد پور ، لیال3نژاد اناري عباس

 

 چکیده

این  .است تربیت و تعلیم به نسبت معلمان فلسفی نگاه در گرایی سازنده جایگاه بررسی مطالعه حاضر هدف

 دسترس در گیري نمونه روش به نفر از معلمان شهر شیراز که 120روي  پیمایشی-مطالعه به روش توصیفی

 با پرسشنامه محتوایی روایی. شد استفاده پرسشنامه از ها داده آوري جمع شدند، انجام گرفت. براي انتخاب

 قرار تایید مورد 62/0 میزان به کرونباخ آلفاي ضریب محاسبه با نیز ابزار و پایایی گویه تحلیل روش از استفاده

، و کمترین توجه به مولفه «معلم گري تسهیل نقش»نتایج نشان داد که بیشترین توجه معلمان به مولفه  .گرفت

معطوف بود؛ هر چند تفاوت ها معنادار نبود. بر پایه این نتایج ضروري به نظر می رسد « یادگیري فیزیکی محیط»

-رویکرد بیش از پیش آشنا شوند تا زمینه هاي الزم براي ارتقا و تعالی فعالیت هاي یاددهی معلمان با این

 یادگیري آنان در کالس و در نتیجه بهبود یادگیري دانش آموزان فراهم گردد.

 سازنده گرایی، معلمان، تعلیم و تربیت، فلسفه کلیدواژه ها:

 

 مقدمه

 سیستم و ها روش نیازمند را امروزي انسان اخیر، سالهاي در انیانس دانش و علم چشمگیر پیشرفت و سریع رشد

 اساسی، نیاز این به پاسخگویی براي. است ساخته روز علم با همراهی و آگاهی گسترش براي آموزشی نوین هاي

 مناسبی جایگزین که می کند مطرح آموزش زمینه در را جدیدي دیدگاه( Constructivism)گرایی سازنده نظریه

 .می رسد نظر به سنتی سیستم براي

 در مدرنیسم پست اجتماعی-فلسفی نهضت از است که برگرفته فلسفی و روانشناختی دیدگاه یک  گرایی سازنده

 می شکل سازند و می خود فهمند می و گیرند می یاد که را آنچه بیشتر افراد آن طبق می باشد و بیستم قرن

 باور و دانند می قبل از آنچه بین تعامل راه از را خود تازه دانش و فهم و درک انسان ها دیدگاه، دهند. مطابق این

                                                   
، شیراز، خیابان ساحلی، دانشگاه فرهنگیان، 01155004701فارس،  رجایی شهید پردیس فرهنگیان، دانشگاه استادیار، . 1

anarinejad@gmail.com 
 leila.ps.74@gmail.comشیراز،  فارسی سلمان عالی آموزش مرکز فرهنگیان، دانشگاه تربیتی، علوم دانشجوي . 2

 Mersa1992a@gmail.comشیراز،  فارسی سلمان عالی آموزش مرکز فرهنگیان، دانشگاه تربیتی، علوم . دانشجوي 1
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 (. سازنده1112سازند )برزگر و همکاران،  می شوند، می روبرو آنها با که هایی فعالیت رویداد و ها، اندیشه با دارند

که  کنند می حمایت اندیشه این از و کنند می رد باشد، یادگیرنده از مستقل که را دانشی و واقعیت وجود گرایان

 توسط بلکه دانش. ندارد وجود سازند، می یادگیرندگان که تجربه، به شده داده نسبت معنی از مستقل دانشی»

 متفاوت افراد نزد در و است شخصی دانش که بر این است فرض این نظریه در .«شود می ساخته یادگیرندگان

 روش مهمترین و بسازند را خودشان خاص دانش تا کنند یم کمک آموزان دانش به بنابراین معلمان. است

 .است اکتشافی یادگیري یادگیري، روش بهترین و یادگیرنده محور آموزشی

 روش از قلمرو جدیدي گرایی، سازنده نظریه ظهور از پس که اند این عقیده نیز بر (2007همکارانش ) و استریون

 در کاهش یافته، سخنرانی بر مبتنی تدریس رو این از. است آموزشی شده هاي حوزه وارد تدریس جدید هاي

تکالیف  قراردادي، یادگیري و محوري مسأله فعال، روش تدریس گرایی، سازنده محورهاي بر تدریس مقابل

 توان می فوق، مطالب به توجه با. است گرفته را به سنتی مربوط تدریس جاي مشارکتی، هاي فعالیت و «موردها»

 یک مؤثر، تدریس است، فرد به منحصر هر یادگیرنده؛ براي درک، و فهم و دانش گرایی سازنده در که بیان کرد

سازند)عابدینی بلترک و نیلی،  می را خود خویش فهم و دانش آموزان، دانش و است محور آموز فعالیت دانش

1111.) 

 نوزدهم قرن ازاوایل شناسی معرفت رویکرد عنوان به گرایی سازنده رویکرد اینکه علیرغم پژوهشی، هاي بنابر یافته

 که گرایی ساختن یا سازنده یادگیري مطرح گشت. رویکرد یادگیري نظریه یک عنوان مطرح بود، مجددا به هم

 هاي برنامه حاضر حال در که اي گونه به یافت گسترش بتدریج است مدار فرایند و محور آموز دانش رویکردي

 این که دهد می نشان تحقیقات نتایج. شود می اجرا کشورها از بسیاري در و شده تهیه آن با مطابق مختلفی

دانش آموزان می گردد)ابراهیمی قوام و حسین زاده یوسفی،  در شناختی رشد افزایش موجب مدت بلند در روش

65-67.)  

به  که اساتیدي که شد داده نشان انجام گرفت، دانشگاه شیراز اساتید روي ( بر1166توسط پارسا) که تحقیقی در

یادگیري)معدل(  نتایج با دانشجویانی و تر هاي موفق کالس دارند، بیشتري گرایش کالس، در گرایی سازنده

 رویکرد و مدار درس تدریس رویکرد از استفاده آنها با کالس، در گرایی سازنده از استادان ادراک. باالتري دارند

 ارزیابی رویکرد و مدار یادگیري رویکرد تدریس از استفاده با و معنادار منفی رابطه دانش، باز تولید ارزیابی

 علوم گروه استادان با مقایسه انسانی در علوم گروه اساتید. دارد معنادار مثبت رابطه کاربرد دانش، و سازماندهی

 مدارترند. و یادگیري گراتر سازنده پایه،

پیش  ها مدت از درسی برنامه ادبیات در جدید رویکرد عنوان یک به گرایی سازنده دیدگاه فوق، مطالب به توجه با

 درچرخه که است آموزش فرآیند از هایی تدریس، بخش روش دیدگاه، این در. است نموده باز را خود جاي
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شیوه ي تدریس معلم  .نماید می دانش کمک توسعه و خلق کشف، به و گیرد می قرار استفاده یادگیري مورد

 تاثیر او کار چگونگی در دارد، اعتقاد آن به که اي فلسفه و معلم متاثر از دیدگاه فلسفی اوست و بعبارتی دیدگاه

 صورت به و کند می خارج دارد مهارت تدریس در فقط که شخصیتی حالت از را او که بطوري گذارد، می شدیدي

در این راستا، مطالعه و بررسی نوع . دارد عهده بر را ها انسان تربیت مسئولیت که آورد می در اندیشمندي انسان

  آگاهی معلمان از فلسفه و نگرش هاي تعلیم و تربیت می تواند حائز اهمیت باشد.

به عبارت  .است تربیت و تعلیم به نسبت معلمان فلسفی نگاه در گرایی سازنده جایگاه بررسی مطالعه حاضر هدف

 ر پی پاسخگویی به دو سوال اصلی زیر می باشد: دیگر این مطالعه د

 تربیت از چه جایگاهی برخوردار است؟ و تعلیم به نسبت معلمان فلسفی نگاه در گرایی رویکرد سازنده -1

 معلمان در امر تدریس به هر یک از ابعاد و مولفه هاي سازنده گرایی به چه میزان توجه دارند؟ -2

 

 روش

انجام  14-17روي جامعه آماري معلمان شهر شیراز درسال تحصیلی  پیمایشی-توصیفیمطالعه حاضر به روش 

نفر از معلمان دوره ابتدایی و متوسطه شهر شیراز بود که به روش نمونه گیري  120 شامل پژوهش گرفت. نمونه

ي سازنده محقق ساخته )مبتنی بر مولفه ها پرسشنامه از داده ها جمع آوري براي در دسترس انتخاب شدند.

 ابزاري جهت عنوان به گروهی، ارزشیابی معلم، تعامل گري تسهیل دانش آموز، نقش فعال گرایی شامل: مشارکت

تکوینی( بر گرفته از مطالعه عابدینی بلترک و  ارزشیابی به یادگیري، توجه فیزیکی فرآیندیادگیري ، محیط بهبود

 عبارات مولفه هاي تشکیل دهنده رویکرد سازنده گرایی،بر اساس  منظور این شد. براي ( استفاده1111نیلی )

( همیشه تا هیچ وقت از) اي درجه پنج مقیاس یک روي پرسشنامه قالب در بود سوال 44 شامل که نظر مورد

 گردید. تنظیم

 کل نمره با ها گویه همبستگی ضریب که گرفت انجام گویه تحلیل روش از استفاده با پرسشنامه محتوایی روایی

 میزان به کرونباخ آلفاي ضریب محاسبه با نیز ابزار پایایی. آمد دست به معناداري 001/0 سطح در پرسشنامه در

 .گرفت قرار تایید مورد 62/0

 

 نتایج

 نشان ها تحلیل داده و ازتجزیه در ابتدا تحلیل داده هاي مربوط به سوال اول پژوهش انجام شد که نتایج حاصل

معلمان مورد مطالعه به رویکرد سازنده گرایی در امر تدریس توجه دارند. در همین  درصد 75داد که نزدیک به 

 فلسفی نگاه در گرایی سازنده تک نمونه اي حاکی از آن بود که جایگاه  tراستا، نتایج حاصل از اجراي آزمون
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 (. 1رد)جدول تربیت در حد متوسط می باشد و تا حد مطلوب فاصله معنی داري دا و تعلیم به نسبت معلمان

 تربیت و تعلیم به نسبت معلمان فلسفی نگاه در گرایی سازنده : جایگاه3جدول 

 رویکرد فلسفی

 معلمان
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

سطح 

کفایت 

قابل قبول 

(Q2) 

 tمقدار 
درجه 

 آزادي

سطح 

 معناداري

سطح 

کفایت 

مطلوب 

(Q3) 

 tمقدار 
سطح 

 معناداري

 0001/0 10/5 4 0001/0 111 47/17 1 42/0 77/1 سازنده گرایی

به منظور پاسخ به سوال دوم پژوهش مبنی بر اینکه معلمان در امر تدریس به چه میزان به هر یک از ابعاد و 

مولفه هاي سازنده گرایی توجه دارند؛ با استفاده از آمار توصیفی، میانگین و انحراف استاندارد نمره دیدگاه معلمان 

سازنده گرایی محاسبه گردید و براي بررسی وضعیت موجود و مطلوب دیدگاه معلمان در این نسبت به مولفه هاي 

 (.2تک نمونه اي کمک گرفته شد)جدول   tزمینه از آزمون

 : میزان توجه معلمان به هر یک از مولفه هاي سازنده گرایی در امر تدریس8جدول 

مولفه هاي سازنده 

 گرایی
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

سطح 

کفایت 

قابل قبول 

(Q2) 

 tمقدار 
درجه 

 آزادي

سطح 

 معناداري

سطح 

کفایت 

مطلوب 

(Q3) 

 tمقدار 
سطح 

 معناداري

 دانش فعال مشارکت

 آموز

41/1 77/0 
1 64/5 111 0001/0 4 02/11 0001/0 

 گري تسهیل نقش

 معلم

41/1 51/0 
1 74/7 111 0001/0 4 50/7 0001/0 

 0001/0 06/11 4 0001/0 111 67/5 1 70/0 45/1 گروهی تعامل

 بعنوان ارزشیابی

 بهبود جهت ابزاري

 فرآیند یادگیري

 

44/1 

 

41/0 1 71/10 111 0001/0 4 71/5 0001/0 

 فیزیکی محیط

 یادگیري

12/1 41/0 
1 15/10 111 0001/0 4 72/11 0001/0 

 ارزشیابی به توجه

 تکوینی

11/1 17/0 
1 77/7 111 0001/0 4 40/24 0001/0 

 

 محیط»، و کمترین توجه به مولفه «معلم گري تسهیل نقش»در این زمینه، بیشترین توجه معلمان به مولفه 

 معطوف بود؛ هر چند تفاوت ها معنادار نبود.« یادگیري فیزیکی
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الزم به ذکر است که بین دیدگاه معلمان در مقاطع تحصیلی ابتدایی و متوسطه و همچنین بین معلمان زن و مرد 

دارک و سوابق خدمت مختلف از لحاظ توجه به رویکرد سازنده گرایی و مولفه هاي آن در امر تدریس و با م

 اختالف معنی داري مشاهده نگردید.

 

 نتیجه گیري

 وبهتر تر شفاف افتد؛ می اتفاق ریاضی کالس در که را چه آن زیرا است، ارزشمندي و مفید نظریه گرایی، سازنده

 (1110همکاران، و مالخلیفه نماید)رستمی می تبیین رویکردها سایر از

در میان مدل هاي طراحی آموزشی سازنده گرا،مدل یادگیري سازنده گرا بطور گسترده تري به کار می 

 (2001رود.)معلم،

 ،(پیوند)پل بندي، گروه موقعیت،: از عبارتند که را مهمی عناصر گرا سازنده یادگیري محیط طراحی

 ي درباره وتأمل ریزي برنامه به معلم نمودن وادار و برانگیختن براي عناصر این. دربردارد تأمل و سواالت،نمایش

 ایجاد تبیین منظور به آموزان دانش براي را موقعیتی معلم،. است شده طراحی آموزان دانش فرآیندیادگیري

 دانند می تاکنون آموزان دانش چه آن بین پلی برد، می کار به آموزان دانش بندي گروه براي میکند،فرآیندي

 دانش و نماید می بینی پیش پرسیدن براي را هایی پرسش میکند، برقرار بدانند؛ خواهند می ها آن که وآنچه

 تأمل یادگیریشان مورد در که خواهد می آموزان دانش از معلم، و میپردازند؛ تفکرشان از بازتابی نمایش به آموزان،

 تفکّر فرآیندهاي بود خواهند قادر ها معلم صحیح، جوابهاي بر تمرکز جاي به آموزان، دانش باتمرکزبرافکار و کنند

 .شوند می گرفته نادیده صورت این غیر در که فرآیندهایی کنند؛ تقویت و راتشویق

 دهند انجام موجود دانش با جدید دانش تلفیق براي توانند می آموزان دانش چه آن بر گرایی سازنده ي فلسفه

 فعّال ي کننده شرکت عنوان به را آموزان دانش فلسفه، این. متمرکزند شود ایجاد ریاضیات از عمیقی تادرک

 درصد 75 به نزدیک که داد نشان ها داده تحلیل و ازتجزیه حاصل نتایج.داند می یادگیري و تعلیم درفرآیند

 اجراي از حاصل نتایج دیگر، سوي از. دارند توجه تدریس امر در گرایی سازنده رویکرد به مطالعه مورد معلمان

 متوسط حد در گرایی سازنده رویکرد به معلمان توجه و اهمیت میزان که بود آن از حاکی اي نمونه تک t آزمون

 فعال مشارکت مولفه به معلمان توجه بیشترین زمینه، این در. دارد داري معنی فاصله مطلوب حد تا و باشد می

 .بود معطوف یادگیري فیزیکی محیط به توجه کمترین و آموز، دانش

 .بود همسو( 1165) همکاران و ضرغامی و( 1110) وهمکاران مالخلیفه رستمی  تحقیقات با تحقیق این نتایج

 ،(پیوند)پل گروه بندي، موقعیت،: از عبارتند که را مهمی عناصر ه گرا سازند یادگیري محیط طراحی

 ي درباره وتأمل برنامه ریزي به معلم نمودن وادار و برانگیختن براي عناصر این. دربردارد تأمل و سواالت،نمایش
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 ایجاد تبیین منظور به دانش آموزان براي را موقعیتی معلم،. است شده طراحی آموزان دانش فرآیند یادگیري

 دانند می تاکنون آموزان دانش چه آن بین پلی برد، می کار به آموزان دانش بندي گروه براي میکند،فرآیندي

 دانش و نماید می بینی پیش پرسیدن براي را هایی پرسش میکند، برقرار بدانند؛ خواهند می ها که آن وآنچه

 یشان یادگیر مورد در که خواهد می آموزان دانش از معلم، و یپردازند؛ م تفکرشان از نمایش بازتابی به آموزان،

 بود خواهند قادر مها معل صحیح، بهاي جوا بر تمرکز جاي به آموزان، دانش افکار بر باتمرکز و کنند تأمل

 .شوند می گرفته نادیده صورت این غیر در که فرآیندهایی کنند؛ تقویت و راتشویق تفکّر فرآیندهاي

تا   دهند انجام موجود دانش با جدید دانش تلفیق براي توانند می آموزان دانش چه آن بر گرایی سازنده ي فلسفه

 درفرآیند فعّال ي کننده شرکت عنوان به را آموزان دانش فلسفه، این. متمرکزند شود درس ایجاد از عمیقی درک

داند.در نتایج به دست آمده توجه معلمان به محیطفیزیکی یادگیري کم است و این یک  می یادگیري و تعلیم

ي تدریس آن نیاز به یک نکته منفی محسوب میشود چرا که براي اجراي بهتر رویکرد سازنده گرایی و روش ها

شرایط فیزیکی مطلوب می باشد .مثال براي انجام کارهاي تیمی نیاز به محیط فیزیکی است که تیم هاي تشکیل 

شده کنار هم قرار گیرند و به راحتی به فعالیت بپردازند.ولی معلمان فقط به اجراي روش سازنده گرایی توجه 

نی انجام نمی دهند. البته درصد زیادي از مدارس ایران متناسب با دارند و از قبل براي محیط فیزیکی پیش بی

شرایط استاندار نیستند و همین امر دست معلمان را براي فعالیت بسته است.فضاي کافی و شرایط مطلوب براي 

جا به جایی صندلی ها واجراي روش هاي تدریس سازنده گرا وجود ندارد.بنابراین عالوه بر معلمان دست 

 ران و مسئوالن باید به این نکته توجه کنند .اندرکا

 در.کند پیدا افزایش رویکرد این به معلمان توجه و اهمیت باید گرایی سازنده نقش و اهمیت به توجه بنابراین با

 به تبدیل سطح این باید بنابراین. است متوسط سطح در آمده دست به نتایج به توجه با ها آن توجه حاضر حال

 بهبود در دیگر رویکردهاي به نسبت پرورش آموزش و نظام در رویکرد این تاثیر و نقش شودچراکه مطلوب حد

 .است بیشتر یادگیري کیفیت

بر پایه این نتایج ضروري به نظر می رسد معلمان با این رویکرد بیش از پیش آشنا شوند تا زمینه هاي الزم براي 

 آنان در کالس و در نتیجه بهبود یادگیري دانش آموزان فراهم گردد.یادگیري -ارتقا و تعالی فعالیت هاي یاددهی

abstract 

This study aimed to examine the place of constructivism from the perspective of teachers towards 

Education. This descriptive-survey study conducted on 120 teachers in Shiraz who were selected 

by convenience sampling. A questionnaire was used to collect data. Validity of the questionnaire 

using item analysis and reliability with Cronbach's alpha coefficient of 82.0 was approved. The 

results showed that most attention was focused on the components of teachers' role in facilitating 

teacher ", and little attention was paid to the element of" physical environment for learning. " 

Although the differences were not statistically significant. Based on these results, it seems 
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necessary for teachers to become familiar with this approach more to provide the necessary fields 

for the promotion of their teaching-learning activities in the classroom and thus improve student 

learning. 

Keywords: constructivism, teachers, education, philosophy 
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 تفکر سطح باال در دانش آموزان بررسی میزان اثربخشی نظام آموزشی در پرورش مهارتهای

 

 0، فاطمه هوشیار8، مریم راسخی پور3عباس اناري نژاد

 

  چکیده

 هاي مهارت پرورش در ایران آموزشی نظام تاثیرگذاري میزان تعیین منظور به حاضر پیمایشی _توصیفی تحقیق

 هاي دانشگاه اول سال دانشجویان و دانشگاهی پیش آموزان دانش از نفر 211 روي بر آموزان دانش تفکر اساسی

 با پرسشنامه روایی. گردید استفاده ساخته محقق پرسشنامه از ها، داده آوري جمع براي. شد انجام شیراز شهر

 قرار تایید مورد 14/0 میزان به کرونباخ آلفاي ضریب محاسبه با نیز ابزار پایایی و گویه تحلیل روش از استفاده

 هاي مهارت از برخورداري میزان در پسر آموختگان دانش دیدگاه نمره میانگین که دهد می نشان نتایج. گرفت

 و آمد دست به دار معنی مجموع در و مهارت سه هر در آنها بین تفاوت و بود باالتر دختران از باال سطح تفکر

 از باال سطح تفکر هاي مهارت پرورش  در آموزشی نظام تاثیرگذاري میزان در پسر آموختگان دانش دیدگاه نمره

 و بود دار معنی مساله حل مهارت زمینه در فقط آنها بین تفاوت هرچند باشد؛ می باالتر دختر آموختگان دانش

 در باال سطح تفکر هاي مهارت پرورش در آموزشی نظام بنابراین. نگردید حاصل داري معنی تفاوت موارد سایر در

 و تفکر تامل، مدارس، درسی هاي برنامه در تحول و بازنگري با است الزم فلذا. کند نمی عمل بخوبی آموزان دانش

 .دهد قرار خود کار سرلوحه در جدي بطور را  اندیشیدن

 خالق تفکر انتقادي، تفکر مسئله، حل تفکر تفکر، هاي اثربخشی، مهارت :کلیدی های واژه

 

 مقدمه

 رنگ هرگز نباشد کردن فکر اهل اساسا که انسانی جامعه. است فکري فقر انسانها و جوامع براي فقر ترین بزرگ

 شدن رنگ کم ها، طلبی ها، سلطه جویی سود که امروز دنیاي کنونی شرایط به توجه با .دید نخواهد را سعادت

و بسیاري دیگر از ناهنجاري ها و معضالت بر جوامع انسانی سایه افکنده است؛  اخالقی فساد معنوي، هاي ارزش

 نیز و خود سرنوشت بر انسان اینکه براي مطهري استاد گفته به و هاست انسان ضروري براي امري تفکر پرورش

 است کرده احاطه او بر که احوالی و اوضاع تسلیم صد در صد که حد این در الاقل– باشد مسلط خود جامعه بر
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 نسلی فکري، ارتقاي و آموزش طریق از که است این جامعه هر وظیفه بنابراین. است تفکر اساسی، شرط– نباشد

 معلومات. کردن حفظ اهل نه باشند تفکر و اندیشیدن اهل که کند تربیت را

 در اسالم بزرگ پیامبر .است کرده تاکید دانش و تامل تفکر، تعقل، به دیگر ي ها مکتب و ادیان از بیشتر اسالم

 از تر دهنده بهره مالی و نادانی از تر سخت فقري علی اي :فرماید می(ع) علی حضرت به خطاب خود وصیت

هیچ چیز هراسناک تر از خودبینی  و هیچ همکاري نیکو تر از مشورت کردن نیست و هیچ  .نیست خردمندي

 (.1111نسبت خانوادگی مانند خوش خلقی و هیچ عبادتی مانند تفکر نمی باشد)امینه ، 

 مسائل حل و هاي مناسب گیري تصمیم انجام و جدید قرن انگیز شگفت تحوالت با شدن رو روبه براي فراگیران

 هم با اندیشیدن، تحصیل، به اشتغال هنگام کودکان اگر. هستند تفکر هاي مهارت کسب از ناگزیر جامعه، پیچیدة

 قدم جامعه در و دهند ادامه یادگیري به توانند می چگونه را نیاموزند، کارکردن گروهی صورت به و اندیشیدن

 ریزان برنامه توجه باید مورد آن هاي چالش و فعلی دنیاي براي آموزان دانش کردن آماده رو، این بگذارند. از

 از امر این که است روشن. شود تلقی تحقیق و براي پرسش مرکزي مثابۀ به درس کالس و گیرد قرار درسی

 (1112یابد.)بدري گرگري خانلري، می تحقق آموزان تفکر در دانش فرایند دادن پرورش طریق

 حل تفکر جمله از باال سطح فکري هاي مهارت نیازمند امروز متحول و پرچالش دنیاي در زندگی براي ها انسان

 شده انجام تحقیقات. است دستیابی قابل تمرین و آموزش راه از هایی مهارت چنین و هستند نقاد و خالق مساله،

تغییرات  طریق این از و آموخت افراد به را اندیشیدن چگونگی می توان، که است داده نشان هاي اخیر دهه در

 برخوردار اي ویژه اهمیت از دانش آموزان براي تفکر آورد. آموزش وجود به آنها شناختی کارکردهاي در اي عمده

 باید تحصیل، از مرحله این در که ا چر بیاموزند، را کردن فکر چگونه متوسطه، اتمام دوره براي باید آنها. است

 مختلف هاي موقعیت در اند آموخته که را آنچه و کنند تنظیم را خود یادگیري کنند، پردازش زیادي را اطالعات

 (1111)رضایی کارگر،  سپاه منصور و علی بخشی،  .کارگیرند به

 و تحلیل ضعف تبلیغات، از پیروي زودباوري، تفکر، ضعف از ناشی آسیب هاي زمینه در بیشتر جوان نسل مسائل

 با جوان نسل وضعیت بهبود که است حالی در این. شود می دیده آراء دیگران و نظرات مورد در نادرست قضاوت

 همچنین و نادرست انتخاب و ناصحیح قضاوت از جلوگیري طریق اجتماعی از مختلف هاي آسیب از پیشگیري

 که نیاز به مهارت هاي تفکر دارد. (. 1167 النگه، فرد مومنی)می گردد میسر مسائل حل توانایی به یابی دست

 چرا که شده؛ پذیرفته نیز می کند باز بیشتر آموزش براي را راه کردن فکر که فرض نیز این از دیدگاهی دیگر

 نظر مورد مسأله یا هدف به توجه با تخیل و حافظه احساس، بین آن، در که است جریانی مؤثر، صحیح یا تفکر

 (.67ص .  1112به نقل از سرمد و سیدي  1167به وجود می آید )اسمیت و هولفیش ،  تعادل

شود، )یوسفی ، گردان شکن ،  می آموزش و پرورش محسوب اصلی اهداف از یکی تفکر با توجه به اینکه پرورش
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( لذا باید در برنامه هاي درسی نظام اموزش و پرورش ما نیز گنجانده شده باشد. از آنجایی که زندگی در 1110

غیر ممکن است بنابراین اهمیت توجه به هدف را جوامع پیشرفته امروزي بدون داشتن مهارت تفکر دشوار و حتی 

 و تعلیم نظام آموختگان دانش تفکر سطح باال را در مهارت هاي که است آن پی در مطالعه بیشتر می کند. لذا این

 مهارت تفکر پرورش زمینه در را آموزشی نظام مطلوبیت و تاثیرگذاري میزان و دهد قرار بررسی مورد را تربیت

 .دنمای ارزیابی

 

 :پژوهش هاي سوال

 چگونه است؟ تربیت و تعلیم نظام آموختگان دانش تفکر سطح باال در . مهارت هاي1

 است؟ چقدر تفکر مهارت هاي پرورش زمینه در آموزشی نظام تاثیرگذاري میزان. 2

می منظور از تفکر ) اندیشیدن ( فرایندي است که توسط ان یادگیري هاي گذشته دست کاري و سازماندهی 

شوند . تفکر یا اندیشیدن داراي انواع مختلفی است ، از نظر جانسون ، تفکر به دو دسته کلی بی هدف و هدفمند 

 تقسیم شده است .

تفکر هدفمند از خانواده حل مسئله است این نوع تفکر بر خالف تفکر بی هدف ارادي و عمدي است و دران فرد 

 ست یابد یا به هدفی برسد.به طور اگاهانه می کوشد تا به نتیجه اي د

از نظر وي تفکر هدفمند به دو دسته جبري و غیر جبري تقسیم می شود ، تفکر غیرجبري از دو نوع تشکیل می 

شود ، تفکر داراي نقطه اغاز مشخص ، تفکر بدون نقطه اغاز مشخص ، تفکر غیر جبري بدون نقطه اغاز مشخص ، 

دارد.چنانچه تفکر غیر جبري داراي نقطه اغاز مشخصی باشد ، به ان استدالل تفکر خالق یا اندیشه افریننده نام 

 ( 1112گفته می شود .) سیف ، 

در این تحقیق به بررسی میزان تاثیر گذاري نظام تعلیم وتربیت فعلی بر سه نوع تفکر حل مسئله ، خالق و 

 ر می پردازیم.انتقادي پرداخته شده است.در ادامه به بررسی اجمالی این سه نوع تفک

 

 تفکر حل مسئله :

 و کوچک مسائل از بعضی.  هستیم رو روبه بزرگی و کوچک مشکالت و مسائل با ما ي همه ، زندگی طول در

 با و هستند بزرگ و پیچیده بسیار هم مشکالت از بعضی ، شوند می حل تالش و کوشش بدون و هستند ساده

 . باشند می حل قابل فراوان تالش

 در لحظه ان در که هایی مهارت و اطالعات طریق از توانیم نمی که شویم رو روبه تکلیفی یا موقعیت ما با وقتی

 . هستیم رو روبه اي بامسئله که شود می گفته ، بپردازیم تکلیف ان انجام به داریم اختیار
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 و کنیم پیشگیري بیشتر مشکالت امدن وجود به از تا رابیاموزیم مسئله حل ي نحوه که است ضروري لذا

 از یکی اموزان دانش به مسئله حل مهارت اموزش راستا این لذا در.اشکارگردد نیز مسئله حل در ما توانمندي

 ( 1166)یوسفی لویه ،. رود می شمار به اموزشی هاي برنامه مهم اهداف

عملکرد باید حل مسئله انسان پیوسته با موقعیت هایی رو به رو می شود که براي حفظ سطح سازش یافته اي از 

کند. عدم برخورداري از مهارت هاي مناسب براي حل مسئله با شماري از مشکالت هیجانی و رفتاري در 

 بزرگسالی مانند افسردگی و اضطراب ارتباط دارد.

حل مسئله یکی از مولفه هاي شناخت اجتماعی و فرایندي شناختی رفتاري است که در ان فرد می کوشد براي 

هاي مشکل افرین که در زندگی روزمره با انها مواجه می شود راه حل هاي سازش یافته و موثر را  موقعیت

شناسایی و کشف کند . در این تعریف حل مسئله به عنوان یک فعالیت هدفمند ، مجدانه و اگاهانه درنظر گرفته 

 می شود .

د می شود و با سازش یافتگی شخصی حل مسئله ، مهارت مقابله اي و عملی است که موجب افزایش حرمت خو

خوب ارتباط دارد وشامل پنج گام : ادراک خویش تن ، تعریف مسئله ، تهیه فهرستی از راه حل هاي مختلف ، 

 (1111تصمیم گیري در مورد مناسب ترین راه حل و امتحان کردن راه حل انتخابی است .)طاهر ، 

عامل مهم براي قدرتمندي این است که بدانیم از چه عناصر  حل مسائل پیچیده مبتنی بر الزامات ساده است یک

ساده اي ، نتایج پیشرفته اي حاصل می شود ، سه رنگ اصلی وجود دارد که تمامی تصاویري را که ما بر اساس 

قدرت تخیل خود ترسیم می کنیم شکل می دهند به همین صورت شش مهارت الزامی در حل مسائل انسانی به 

ارد : ایجاد ذهنیت  ، کسب دانش ، ایجاد روابط ، مدیریت مسائل ، ایجاد راه حل ها ، و تحویل شرح زیر وجود د

نتایج .هر چه یک مسئله یا یک فرصت ، سخت تر و بزرگ تر ، و هر چه محیط شما رقابتی تر باشد ، این مهارت 

 ها از اهمیت بیشتري برخوردار است .

نیاز به فرصت هاي فراوان براي وارد شدن در حل مسئله دارند؛به دانش اموزان در دوره هاي مختلف تحصیلی 

ویژه مسائلی که ناشی از زندگی معمول ان هاست ؛ مسائلی که ذهن دانش اموزان را به تحیر می اندازد و اعتقاد او 

صورت  را غیر یقینی می کند ؛ مسائلی که هدفدار و مبتنی بر رغبت ها و انگیزه هاي دانش اموزان باشند و به

 پروژه اي براي چالش او در موضوعات مورد توجه ، زنده و جاذب و تفکر برانگیز باشند.

 فرا تفکر سپس و(انتزاعی) صوري تفکر سطح تا عملیاتی تفکر سطح از مختلفی سطوح در مسئله حل رویکرد

 تفکرانتزاعی و پیچیدگی از مسائل ، شود می حرکت باالتر سطوح سمت به هرچه ، است کارگیري به قابل انتزاعی

 .شوند می برخوردار باالتري

 متناسب مسئله حل ، است نرسیده انتزاعی تفکر ي دوره به هنوز اموز دانش که این به توجه با ابتدایی ي دوره در



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

102 

 تاکید بیشتر ، استقرایی ي جنبه و کنجکاوانه و حسی تجربیات بر ، اموز دانش عملیاتی – عینی عقالنی ساختار با

 .دارد

 هاي انداز چشم با مسائل با برخورد ، مفاهمه و اطالعات درک بر مبتنی هاي کاوشگري بر ، راهنمایی ي دوره در

 و پردازي و اینده مسئله حل در همیاري و مسئله حل در الگوگیري بر مبتنی هاي کاوشگري چنین هم ، متعارض

 .شود اغاز تواند می انتزاعی تفکر بر مبتنی مسائل طرح ، دوره این اواخر در مرور به.شود می تاکید ریزي برنامه

 – اي فرضیه نوع از مسایل(  انتزاعی)  منطقی تفکر ي مرحله به اموز دانش صعود با باالتر و متوسطه ي دوره در

 و تفسیر و تحلیل چون باال سطح تفکر و انتقادي تفکر بر ، دوره این در.  گیرد می قرار تاکید مورد بیشتر قیاسی

 طراحی و ریزي برنامه و گیري تصمیم ، شده تعیین پیش از ساختار بدون و باز مسائل حل:  اطالعات کاري دست

 یا صوري ما بعد تفکر به توجه ، سالی بزرگ و دانشجویی ي دوره و دوره این انتهاي در.  شود می تاکید پروژه

 در را خود ضرورت باال سطح تفکر دیگر هاي جنبه بر عالوه گرایی نسبی و دیالکتیکی تفکر نوع دو و فراانتخابی

 (1167)سلسبیلی،. دهد می نشان درسی ي برنامه

 پیشنهاد هایی براي افزایش تواناییهاي حل مسئله در یادگیرندگان:

  در شیوه هاي حل مسئله از راه مشاهده به یادگیرندگان کمک کنید. یکی از روشهاي خوب یادگیري سرمشق

الگوبرداري از رفتار دیگران است. عمال به کودکان نشان دهید خود شما چگونه با یک مسئله برخورد می گرفتن یا 

 کنید ، چگونه اطالعات مربوط می کنید و چگونه عناصري را که به جواب مسئله می انجامند انتخاب می کنید.

 دیادگیرندگان را تشویق کنید تا در حل کردن مسائل با یکدیگر همکاري کنن 

  یادگیرندگان را براي ادامه فعالیت هاي خود تا پیدا کردن جواب کامل مسئله تشویق کنید 

 .در کالس درس فضایی ازاد فراهم کنید تا مشوق کاوشهاي کنجکاوانه یادگیرندگان باشد 

 به فعالیت هاي حل مسئله یادگیرندگان بازخورد بدهید 

له دادن تمرینهاي فراوان به یادگیرندگان در موقعیت هاي (می گوید بهترین راه اموزش حل مسئ2007اسالوین )

مختلف و دادن بازخورد به انان است . بازخورد هم باید براي رسیدن به جواب درست و هم براي انتخاب فرایندي 

 (1112که به جواب درست می انجامد داده شود.)سیف ، 

 

  خالق: تفکر

 روي ادم دیگري زمان هر از بیش امروز اوال.  هستند سابقه بی ، روست به رو ها ان با بشر امروز که هایی چالش

 فشار با جهان طبیعی منابع.  است شده برابر 2 گذشته سال 10 در جهان جمعیت.  کند می زندگی زمین ي کره

 . اند مواجه مصرف و استخراج براي اي فزاینده
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 کند می متحول را ما سرعت و ارتباطات و تفکر و کار شیوه و تازد می دیگر زمان هر از بیش سرعتی با تکنولوژي

. 

 نگاهی است شده وارد ما بهداشتی و اقتصادي و سیاسی هاي نهاد روي تحوالت این پی در که فشاري به اگر

 و کنید مقایسه فعلی وضع با را ان بتوانید که یافت نخواهید تاریخ طول در را اي لحظه هیچ قطع طور به بیندازید

 شدن تکرار حال در که است زمان ان روزمره و تکراري فرایند همان دوباره این البته ، بله:  بگویید خود به گاه ان

 .است

 مشکالت پس از بتوانیم تا نیازمندیم تخیل و نواوري ، خالقیت ذره ذره به ما و است جدیدي عصر واقعا عصرما

 . براییم خود روي فرا جدید

 مدرسه به تازه 2001 سال که کودکانی.  بینی پیش غیرقابل بسیار داریم قرار اي زمانه در ما که این دیگر ي نکته

 . بود خواهد م 2050 سال زمان ان ، برسند بازنشستگی سن به اگر ، روند می

 سال یک در حتی یا و بود خواهد چگونه اینده سال 7 در جهان داند نمی کس هیچ اکنون که است حالی در این

 .بعد سال 70 به برسد چه ، اینده

 می زندگی ان در که جهانی از شناختی به تا کنند کمک کودکان به که است اموزشی هاي نظام وظیفه بنابراین

 که شد می گفته ما به ، من نسل هم و سال و سن هم افراد یعنی ، ما نوجوانی در که دانید می.  برسند ، کنند

 اوضاع و بود خواهد مراد وفق بر مان زندگی ، بگیریم دانشگاهی مدرکی و برویم دانشگاه به ، کنیم کار سخت اگر

 داریم هم باز ولی ، باشد درست چیزي چنین کند نمی فکر کسی دیگر امروزه اما.  داشت خواهیم خوبی

 (1161،به نقل از ربانی ، 2001)امی . ام . ازام،  . کنیم اداره سابق سیاق و شیوه همان رابا مدارسمان

 ي کلیه اساسی ي جوهره عنوان به ، خالقیت ي نشانه بیستم قرن اخر دهه دو گسترده تحوالت مطالعه و بررسی

.  است کرده دگرگون را اموزشی هاي نظام ارکان عمیقا ، که است تکنولوژیکی و اقتصادي اجتماعی، هاي فرایند

 تغییر با خالق تفکر تربیت هاي برنامه سوي به اموزشی صرفا هاي برنامه ي ارائه از اموزشی هاي نظام جهت تغییر

 . است بوده همراه اموزش هاي روش و محتوا

 تفکر)  را باشد می مطرح ، طراحی مانند ، پیچیده مسائل حل در ان از استفاده موارد که دیگرفکرکردن نوع

 هاي راه از تا است الزم مناسب پاسخ به رسیدن براي و بوده هدف داراي فکرکردن نوع این.  نامند می(  خالقانه

 .آید عمل به استفاده خالقانه

 فرض خاصی افراد انحصار در فقط را ان نباید بنابراین ؛ برخوردارند خالقیت و نواوري استعداد از انسانها ي همه

 در زیرا ، است خالقیت استعداد وجود از تر مهم خالقیت ظهور ي بازدارنده عوامل از جلوگیري ، واقع در.  کرد

 و خالقیت قدرت توان می کوتاهی مدت در ، اي زنجیره هاي الگو و ها فرض پیش از ذهن سازي ازاد صورت این
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.  دارد وجود متعددي موانع خالقیت ظهور راه در.  داد افزایش گیري چشم نحو به را نو فکرهاي کارگیري به

 (1167 ، جوادینکرمی ، .) است موانع این رفع گرو در ، نواوري و خالقیت توان افزایش

 . تفکرخالقانه و خالق افراد:  است شده جستجو زمینه دو در اندیشمندان توسط خالقیت بحث عموما

 

 خالق تفکر مراحل

 و است برده پی اند کرده مشغول خود به را او ذهن که ها پدیده بین روابط نوع به شخص مرحله این در:  آمادگی

 .یپردازد م آن بررسی و نقد به ذهن در مختلف هاي سؤال طرح با

 از تري عمیق شناخت و درک به قبلی ازمرحلۀ گذار با شخص مرحله، این در: پختگی

 .اند شده وجودش از هها،جرئی پدید گویی و رسد می ها پدیده بین روابط

 کلماتی با اغلب که کند می پیدا دست ناگهانی هاي پاسخ به شخص مرحله، این در: اشراق

 .یشود م متجلی... یافتم آهان، نظیر

 و صحت تا یپردازد م است رسیده آن به قبلی مراحل در که اي ایده بهترین بررسی به فرد مرحله، این در: وارسی

 .کند مشخص را آن سقم

)مهارت .آورد می در اجرا مرحله به را اند شده واقع تأیید مورد راکه هایی ایده یا افکار فرد مرحله، این در: اجرا

 (1161، تفکر خالق 

 

 :خالق افراد ویژگی

 نظرهاي و گرفته انجام زیادي پژوهشهاي دارند شخصیتی هاي ویژگی چه خالق یا افریننده افراد که باره این در

 جاه هایی انسان افراد این که دهد می نشان خالق افراد روي بر  مطالعه کلی طور به.  است شده ابراز متعددي

 را افریننده افراد هاي ویژگی ي درباره شده انجام مطالعات( 1154) . استاین باشند می هوش با و رادیکال ، طلب

 : است یافته را زیر هاي ویژگی انان وبراي داده قرار بررسی مورد

 باال سطح پیشرفت ي انگیزه  

 فراوان کنجکاوي  

 کارها در ترتیب و نظم به زیاد عالقمندي  

 کفایی خود و وجود ابراز قدرت 

 کامروا و ، غیررسمی ، متعارف غیر شخصیت  

 کارها در انضباط و پشتکار  
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 استقالل  

 انتقادي فکر طرز  

 وسیع دانش و زیاد هاي انگیزه  

 سرشار احساس و اشتیاق  

 هنري اثار به عالقمندي و پسندي زیبا 

 اجتماعی مسائل به نسبت زیاد حساسیت و اجتماعی روابط به کم عالقه  

 شهودي تفکر 

 دیگران بر گذاري تاثیر قدرت 

 شخص که اند ان از حاکی ها ویژگی این چه اگر گوید می فوق هاي ویژگی با رابطه در ،( 1155) تراورس

.  گیرند نمی قرار خود همکاران ي عالقه مورد الزاما افراد این اما ، است جالب و داشتنی دوست شخصی افریننده

 (417-414:  1112)سیف،. است درست مطلب این عکس واقع در

 خالق تفکر اموزش هاي شیوه

 نکنید محدود خاص هاي موقعیت به را اموزان دانش تجارب. 

 شوید قائل ارزش تازه و معمول غیر هاي اندیشه و ها سوال طرح براي. 

 دهید قرار یادگیرندگان اختیار در اکتشافی یادگیري و اموزي خود براي هایی فرصت. 

 کنید برخورد احترام با یادگیرندگان فردي هاي تفاوت به نسبت. 

 دهید قرار سرمشق کودکان براي را افریننده رفتارهاي. 

 سیف. کنید استفاده افرینندگی سطح بردن باال ویژه فنون و ها روش از 

 

 انتقادي: تفکر

 افرادي به پذیر تأثیر و منفعل افرادي از فراگیران که بوده این بر سعی تربیت و تعلیم تاریخ ادوار همه در تقریباً

  اذهان جامعه هر بقاي اسرار جمله از که هستند و بوده باور براین اندیشمندان زیرا شوند، تبدیل اثرگذار و فعال

 اگر»  1 تنجاک ترس داورین نظر به که است باور همین تأثیر تحت. است آن جوانان و نوجوانان پرسشگر و پویا

 ؛ نمایند ابداع را جدید چیز هیچ نیستند قادر بپذیرید، شود می عرضه فراگیران به مکانیکی صورت به را آنچه

 تفکر اهمیت شناخت( 1112 سرمد ،. )باشد سودمند تحوالت شاهد جامعه داشت انتظار توان نمی بنابراین

 ماندن زنده جهانی، اقتصاد در استخدام براي تقاضا نیست، آن مربیان و تربیت و تعلیم به مختص تنها انتقادي

 به نیاز تغییر، حال در سرعت به و پیچیده اي جامعه در شخصی هاي گیري تصمیم و زندگی یک دمکرات شیوه



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

107 

 که دارد شهروندانی به نیاز جامعه. بکنند درستی و خوب هاي قضاوت و کنند استدالل خوب که دارد مردمی

 هاي تصمیم گرفتن آن، بر عالوه. بپردازند مساله یک مختلف هاي جنبه بین ارتباط ارزیابی به گیري جهت بدون

 شده فیلتر ها رسانه وسیلۀ به که دارد اطالعاتی صحیح و درست تفسیر توانایی به نیاز اجتماعی و شخصی درست

 این در آمیز موفقیت عملکرد براي ضروري ابزار یک انتقادي تفکر شهروندان، و کارگران آموزان، دانش براي. است

 ما دهد می نشان  پرکینز که طور آن ها نقش این از یک هر در.  است تغییر حال در سرعت به و پیچیده جهان

 عمل یک احتمالی نتایج بینی پیش به هستند، تماس در موقعیت یک با که بپردازیم فاکتورهایی بررسی»  به باید

 . «کنیم انتخاب را منفی نتایج حداقل و کنیم انتخاب را مثبت نتایج حداکثر تا کنیم تالش و بپردازیم

 رویکرد است شده مطرح که جدید رویکردهاي جمله از میکند، طلب نیز را زندگی جدید شیوههاي معاصر جهان

 مورد در افراد آگاهی بر تا میشود سعی دیدگاه این در. میشود تاکید آن بر نیز بسیار که است دمکراتیک شهروند

 مشارکت امکان که ارزشها، تحلیل و انتقادي تفکر قبیل از شناختی مهارتهاي برخی و دمکراتیک فرایندهاي

 به اهداف این به رسیدن براي دولتها که است بدیهی. میشود تأکید آورد، می فراهم دمکراسی در را افراد بیشتر

 ( 1161 میرزابیگی،) دارند. خاصی نظر افراد تربیت و تعلیم

 انتقادي تفکر تر، گسترده تعریف در اما است؛ ذهن گرفتن خدمت به هنر انتقادي تفکر ساده، تعریف یک در

 جمع اطالعات ماهرانه ارزیابی و ترکیب تحلیل، و تجزیه کاربرد، سازي، مفهوم از اي هوشمندانه نظامدار فرایند

 اعمال و عقاید راهنماي عنوان به که است استدالل و منطق تجزیه، مشاهده، طریق از شده تولید یا شده آوري

 (1112 سرمد و سیدي،. )شود می محسوب

 به که هایی گزاره یا عبارات ویژه به اطالعات، ارزیابی یا تحلیل و تجزیه ذهنی فرآیند عنوان به نیز نقادانه تفکر

 مورد هاي استدالل و دسترس در شواهد آزمون عبارات، این معنی در تأمل شود، می ارائه حقیقت عنوان به افراد

 یک نقادانه تفکر ، واقع در.  است شده تعریف واقعیات درباره قضاوت براي قاعده یک ساخت سپس و استفاده

 یک تفکر، مهارت نوع این واقع در.  است تصورات مستمر بردن سؤال زیر مستلزم و نتیجه، یک نه است فرآیند

 که فردي.  شود می منتهی سازنده شکاکی به و است نوآوري و خالقیت مستلزم که است مثبت و سودمند فعالیت

 پیامدهاي بلکه پذیرد، نمی است جدیدي چیز اینکه دلیل به صرفاً را تغییر کند، می استفاده مهارت این از

 (1111کارگر، به نقل ازرضایی1114، المزدین. )کند می بینی پیش را اقدامات

 نوجوانان در عمومی سالمت و کنترل منبع بر نقادانه و خالق تفکر هاي مهارت آموزش اثربخشی

 عمده هدف را انتقادي تفکر صاحبنظران برخی که است حدي در انتقادي تفکر هاي مهارت پرورش اهمیت

محبوبی .)است فراگیر به تفکر دادن یاد فقط آموزش معتقدند و اند برشمرده دانشگاهی تجارب و تحصیالت

 ( 1111، خراسانی ، جزي جعفریان
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 جانباز غیر و جانباز دانشجویان در انتقادي تفکر به گرایش و انتقادي تفکر هاي مهارت اي مقایسه بررسی  261

 تفکر در. کند کمک مفهوم این بیشتر شدن روشن به تواند می معمولی تفکر با انتقادي تفکر مفهوم مقایسۀ

 انتقادي تفکر در ولی پردازد، می کردن فهرست و ، ترکیب باورکردن، دادن، ترجیح زدن، حدس به فرد معمولی

 بدري.)آورد می روي استدالل و کردن، تحلیل سازي، فرضیه بندي، طبقه ارزشیابی، زدن، تخمین به نقاد فرد

 (1112گرگري و خانلري،

 :گیرد دربرمی را ذیل موارد که اند دانسته مؤلفه چهار شامل را انتقادي تفکر نظران صاحب برخی

 شده؛ مطرح مسئلۀ یا مطلب تر دقیق فهمیدن براي دیگران و خود از مناسب سؤاالت پرسیدن: گري پرسش( الف

 شده؛ مطرح مسئلۀ یا مطلب دربارة گوناگون منابع از اطالعات آوري جمع: اطالعات( ب

 ها؛ آن شگذاري ارز و مطلب دربارة شده آوري جمع اطالعات ارزیابی و بررسی: ارزیابی( ج

 بدري) شده مطرح مسئلۀ براي حل راه یا مفهوم ترین صحیح و بهترین انتخاب و نظرگرفتن در: گیري نتیجه( د

 (1112گرگري و خانلري،

 توجه انتقادي تفکر از مواردي به. امیز شکایت یا مندانه گله نه است اندیشمندانه تفکر انتقادي تفکر از منظور 

 :کنید

 مسائل تفسیر و فهم و درک  

 سوالها تحلیل و تشخیص  

 (استنباط ، استقرا ، قیاس) منطق کاربرد و تشخیص 

 ان از دفاع و شفاهی ، کتبی محتلف منابع از حاصل اطالعات از معقول گیري نتیجه ) 

 عقاید از حقایق بین تمایز  

 منابع اعتبار ي درباره داوري  

 مختلف اعمال ي درباره گیري تصمیم  

 نشده بیان فرضهاي تشخیص  

 قالبی یا اي کلیشه بیانات تشخیص 

 مختلف عقیدتی و ارزشی هاي نظام تشخیص  

 (407-404:  1112سیف ،  )( ان به پاسخگویی و سوال طرح 
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 انتقادي تفکر ارتقاي براي عملی رویکرد

 براي الزم شروطی ساختن فراهم طریق از فراگیران در انتقادي تفکر ارتقاي براي را عملی رویکرد یک کرانکیلتون

 مشکل ، موقعیت ، موضوع ، فرد قبیل از چیزهایی مورد در تفکر به فرد واداشتن اول شرط.  است کرده ارائه تفکر

 . است فرایند یا

 نمودارها ، ها نقشه) زمینه پس منابع و دانش همانند موضوعاتی خصوص در تفکر به فرد واداشتن دوم شرط

 . است(  کامپیوترها و ها ویادداشت

 تفکرشان فرایند هدایت براي فراگیران دیگر عبارت به باشد می تفکر براي هایی شیوه از برخورداري سوم شرط

 مسئله حل ، ارزیابی ، براورد ، مقایسه ، از عبارت ها ساختار این از هایی نمونه ، هستند فکري ساختارهاي نیازمند

 . تفکراست براي دلیلی داشتن اخر، شرط.  هستند تحلیل تجزیه و تفسیر و تعبیر ،

 نفع یک کردن براورد ، مساله یک حل ، منازعه یک فصل و حل مانند ، هستند متفاوت و متعدد تفکر دالیل

 .است تکلیف یک تکمیل یا شخصی

 

 پیشینه تحقیق:

 سوم پایه اموزان دانش ریاضی مسئله حل عملکرد در طلبی کمک نقش بررسی در( 1167)همکاران و پاکدامن

 اما دارد تفاوت یکدیگر با گوناگون توانایی داراي آموزان دانش طلبی کمک کیفیت( 1:که دریافتند راهنمایی

 دانش طلبی کمک کیفیت( 2. ندارد یکدیگر با معنادار تفاوت مسئله حل جریان در آنان طلبی کمک کمیت

 دادن انجام دوم نیمه در که طوري به کند می تغییر مسئله حل در مهارت کسب گوناگون مراحل در آموزان،

 با. شود می افزوده جواب پاسخنامه ورقه به رجوع میزان بر اما شود، می کاسته ها اشاره تقاضاي میزان از تکالیف،

 آموزانی دانش( 1. نداشت معنادار تفاوت ریاضی مسائل دوم و اول نیمه در پاسخ و تأیید تقاضاي میزان حال، این

 بیشتري مسائل به شدند موفق تکالیف دوم نیمه در کردند، جو و پرس بیشتر تکالیف دادن انجام اول نیمه در که

 نیست، وابسته رفتار یک تنها نه تحصیلی طلبی کمک که دهند می نشان نتایج این. دهند پاسخ مستقل صورت به

 .است درعملکرد استقالل به رسیدن و مسائل حل براي یادگیري اساسی راهبرد یک بلکه

 نتیجه این به ابتدایی دوم کالس دختر اموزان دانش روي بر تحقیقی طی( 1111)، نوروزي ، تقی زاده رمی  طاهر

 اموزانی دانش به شد،نسبت داده اموزش انها به مسئله حل مهارت که اموزانی دانش امتحان اضطراب که رسیدند

 .بود کمتر معناداري طور به نکردند دریافت را مسئله حل مهارت اموزش که

 که دریافتند ابتدایی اول و دبستانی پیش هاي بچه روي بر( 1112)همکارانش و یکتا شکوهی تحقیقات طی

 مهارت بهبود و مسئله درحل آموزان دانش توان افزایش باعث  "کنم حل را مشکل توانم می من  " برنامۀ آموزش



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

101 

 .شود می آنها اجتماعی هاي

 نتیجه این به دادند انجام راهنمایی ي دوره روي کم دختران روي بر که تحقیقی با( 1166) همکارانش و احدي

 را کمرو آموزان دانش تحصیلی عملکرد و اجتماعی سازگاري تواند می اجتماعی مسئله حل آموزش که رسیدند

 .بخشد بهبود

 اموزش که دریافتند پرستاري دانشجویان روي بر خود تحقیقات در( 1111)، اروجلو ، خلخالی  پاک مسلک همتی

 پرستاري دانشجویان انتقادي تفکر هاي مهارت ارتقا به منجر مرسوم روش از بیش مسئله حل پایه بر یادگیري

 .گیرد قرار اولویت در دانشجویان اموزش در روش این از استفاده شود می پیشنهاد بنابراین ، شود می

 که رسیدند نتیجه این به پرستاري دانشجویان روي بر تحقیقی در( 1111) ،کرمی ، عباسی و همکاران حسینی

 استدالل و تحلیل و تجزیه هاي مهارت انتقادي، تفکر هاي مهارت کل نمره در دانشجویان نمرات افزایش

 .دارد بردانشجویان آموزشی فعال روش تأثیر از ارزشمندي بازتاب استقرایی

 عوامل خصوص در پزشکی دانشجویان روي بر خود درتحقیقات( 1112)، فتی ، میرزا زاده و همکاران یداللهی

 میباشند تاثیرگذار بسیار ذهنی عملکرد این پرورش بر ارزشیابی نحوي و درسی مطالب حجم نقاد تفکر بر موثر

 نماید می سلب فراگیران از را تفکر مجال درسی مطالب تراکم که است این از حاکی حاضر پژوهش در نتایج

 کاربردي غیر و تئوري اطالعات از وسیعی حجم کردن حفظ مبناي بر که ارزشیابی روشهاي از استفاده همچنین

. شوند داده سوق استدالل و تفکر بدون و حفظی یادگیري روشهاي سمت به دانشجویان شود می باعث هستند،

 . گیرد صورت بیشتري تمرکز دانشجویان ارزشیابی نحوي و آموزشی محتواي حجم روي بر است ضروري لذا

 آموزش اوالً که رسیدند نتیجه این به شده مشروط دانشجویان روي بر تحقیقی طی( 1112) سیدي و سرمدي

 دانشجویان تفکر بهبود در انتقادي تفکر آموزش ثانیاً شود؛ می دانشجویان تحصیلی پیشرفت موجب تفکرانتقادي

 رابعاً نیامد؛ دست به اي رابطه آنان انتقادي تفکر بهبود و دانشجویان تحصیلی رشتۀ بین ثالثاً است؛ مؤثر

 .ندارد رابطه دانشجویان جنسیت با انتقادي بهبودتفکر

 دریافتند درخشان استعدادهاي اموزان دانش روي بر خود تحقیق نتایج در( 1157)، اعتمادي ؛ بهرامی  سورکی

 «کاري محافظه»  مقابل در «جویی حادثه» و «یافتگی رشد و زمختی»  برابر در  «هیجانی حساسیت» عوامل که

 .شود می دیده خالق غیر افراد از بیشتر خالق افراد در ، «وخوي خلق پایداري» برابر در «اراده مهارکردن» و

 به سناریو روش به اموزش که دریافت راهنمایی دوره اموزان دانش رو بر خود تحقیقات طی( 1165) جهانی

 روش به اموزش هاي برنامه ارائه شد، مشخص این بر عالوه کند می کمک نوجوانان در خالق هاي مهارت پرورش

 بستري خالق هاي مهارت رشد و ارتقا براي تنهایی به سناریو روش از بیشتر پژوهش شیوه با همراه سناریو

 .کند می فراهم مناسب
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 متوسطه اول پسر اموزان دانش روي بر خود تحقیق در( 1111) ، تجلی نیا ، شریعتمداري و همکاران نادري

 با غیرمستقیم تعدادي و مستقیم تعدادي نند میک رشد کندوکاو حلقۀ در که مهارتهایی و استعدادها که دریافت

 فبک برنامۀ در که استعدادهایی و مهارتها که گفت میتوان دیگر عبارت به. اند مربوط خالقیت ي ها مهارت

 .است مؤثر آموزان دانش خالقیت پرورش در آید می وجود به درکودکان

 به علمی هیات اعضاي از تعدادي روي بر خود پژوهش طی( 1111)میرشاه جعفري ، نصر و همکاران  و عبدي

 پزشکی علوم علمی هیأت اعضاي فراشناختی آگاهی که است آن گر بیان نتایج که دریافتند نسبی اي طبقه روش

 آموزش جهت هایی سیاست است الزم راستا، این در. است مرتبط باال سطح تفکر آموزش ارائه در آنها عملکرد با

 .گیرد قرار عالی آموزش مؤسسات کار دستور در علمی هیأت اعضاي به فراشناختی هاي مهارت و ها آگاهی

 

 روش

 از توصیفی تحقیقی ها، داده آوري جمع و تحقیق اجراي شیوه لحاظ به و کاربردي هدف، نظر از حاضر پژوهش

 می فارس استان در پرورش و آموزش نظام آموختگان دانش شامل پژوهش این آماري جامعه. است پیمایشی نوع

 دانشجوي و( دانشگاهی پیش)متوسطه دوره آخر سال آموز دانش نفر 211 تعداد آماري، نمونه انتخاب براي. باشد

 آموخته دانش عنوان به( فرهنگیان و پزشکی علوم شیراز، هاي دانشگاه شامل)شیراز شهر هاي دانشگاه اول سال

 .شدند انتخاب دسترس در گیري نمونه روش به پرورش، و آموزش نظام

 با منظور این براي. گردید استفاده ساخته محقق پرسشنامه از تحقیق، نیاز مورد هاي داده آوري جمع براي

 انتقادي(، و خالق مساله، سطح باال)حل تفکر هاي مهارت پرورش زمینه در شده گرفته نظر در اهداف از استفاده

 میزان ترتیب به و بود سوال 27 شامل که گردید تنظیم لیکرت مقیاس در پرسشنامه قالب در نظر مورد عبارات

 را آنان تفکر هاي مهارت پرورش در مدارس درسی هاي برنامه تاثیر میزان و تفکر هاي مهارت از افراد برخورداري

 .سنجید می( زیاد خیلی تا کم خیلی از) اي درجه پنج مقیاس یک روي

 کل نمره با ها گویه همبستگی ضریب که گرفت انجام گویه تحلیل روش از استفاده پرسشنامه با محتوایی روایی

 میزان به کرونباخ آلفاي ضریب محاسبه با نیز ابزار پایایی. آمد دست به معناداري 001/0 سطح در پرسشنامه در

 .گرفت قرار تایید مورد 14/0

 

 نتایج

تک نمونه اي مشخص ساخت که میزان برخورداري دانش  tبه منظور پاسخگویی به سوال اول، بکارگیري آزمون 

آموختگان نظام آموزشی از مهارت هاي تفکر سطح باال در حد قابل قبول می باشد؛ اما با وضع مطلوب بطور 
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 ت.خالصه شده اس 1معناداري فاصله دارد. نتایج حاصل از این آزمون در جدول 

 

 باال سطح تفکر هاي مهارت از آموزشی نظام آموختگان دانش برخورداري : میزان3جدول 

مهارت هاي 

 تفکر
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

سطح 

کفایت 

قابل قبول 

(Q2) 

 tمقدار 
درجه 

 آزادي

سطح 

 معناداري

سطح 

کفایت 

مطلوب 

(Q3) 

 tمقدار 
سطح 

 معناداري

 NS 4 11/21 0001/0 216 24/0 1 51/0 01/1 حل مساله

 0001/0 61/17 4 0001/0 216 72/4 1 57/0 22/1 خالق

 0001/0 61/11 4 0001/0 216 41/5 1 52/0 14/1 انتقادي

 0001/0 75/15 4 0001/0 216 71/7 1 77/0 24/1 مجموع

 تفکر هاي مهارت از پسر و دختر از لحاظ میزان برخورداري آموختگان در ادامه به منظور مقایسه دیدگاه دانش

نشان داده شده است. طبق نتایج به  2تک نمونه اي استفاده گردید که نتایج آن در جدول  tباال از آزمون  سطح

پسر باالتر از دانش آموختگان دختر بود و تفاوت  آموختگان دست آمده در این زمینه میانگین نمره دیدگاه دانش

 دست آمد.  بین آنها در هر سه مهارت و در مجموع معنی دار به

 باال سطح تفکر هاي مهارت از پسر و دختر از لحاظ میزان برخورداري آموختگان : مقایسه دیدگاه دانش8جدول 

 انحراف استاندارد میانگین تعداد جنس مهارت هاي تفکر
مقدار 

t 

درجه 

 آزادي
 سطح معناداري

 71/0 20/1 115 پسر حل مساله
27/4 215 0001/0 

 51/0 62/2 122 دختر

 71/0 40/1 115 پسر خالق
56/1 215 0001/0 

 62/0 04/1 122 دختر

 75/0 70/1 115 پسر انتقادي
27/1 215 001/0 

 62/0 20/1 122 دختر

 72/0 41/1 115 پسر مجموع
15/1 215 0001/0 

 54/0 05/1 122 دختر

تک نمونه اي استفاده گردید که نتایج حاصل از آن نشان داد که میزان  tدر پاسخ به سوال دوم پژوهش، از آزمون 

باال از دیدگاه دانش آموختگان در حد قابل قبول  سطح تفکر هاي مهارت پرورش  در آموزشی نظام تاثیرگذاري

شده خالصه  1می باشد؛ هرچند با وضع مطلوب بطور معناداري فاصله دارد. نتایج حاصل از این آزمون در جدول 

 است.
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 باال سطح تفکر هاي مهارت پرورش  در آموزشی نظام تاثیرگذاري : میزان0جدول 

مهارت هاي 

 تفکر
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

سطح 

کفایت 

قابل قبول 

(Q2) 

 tمقدار 
درجه 

 آزادي

سطح 

 معناداري

سطح 

کفایت 

مطلوب 

(Q3) 

 tمقدار 
سطح 

 معناداري

 0001/0 77/11 4 0001/0 216 62/7 1 57/0 11/1 حل مساله

 0001/0 15/1 4 0001/0 216 15/10 1 51/0 77/1 خالق

 0001/0 02/1 4 0001/0 216 67/11 1 54/0 72/1 انتقادي

 0001/0 04/11 4 0001/0 216 21/11 1 71/0 70/1 مجموع

 مهارت پرورش  در آموزشی نظام تاثیرگذاري پسر و دختر درباره میزان آموختگان در همین راستا دیدگاه دانش

 آموختگان تک نمونه اي مقایسه گردید که نتایج نشان داد که نمره دیدگاه دانش tباال از آزمون  سطح تفکر هاي

پسر باالتر از دانش آموختگان دختر می باشد؛ هرچند تفاوت بین آنها فقط در زمینه مهارت حل مساله معنی دار 

 (.4ردید)جدول بود و در سایر موارد تفاوت معنی داري حاصل نگ

 پسر و دختر درباره آموختگان : مقایسه دیدگاه دانش4جدول 

 باال سطح تفکر هاي مهارت پرورش  در آموزشی نظام تاثیرگذاري میزان

 انحراف استاندارد میانگین تعداد جنس مهارت هاي تفکر
مقدار 

t 

درجه 

 آزادي
 سطح معناداري

 71/0 44/1 115 پسر حل مساله
15/2 215 01/0 

 60/0 21/1 122 دختر

 55/0 71/1 115 پسر خالق
57/1 215 NS 

 61/0 41/1 122 دختر

 54/0 71/1 115 پسر انتقادي
74/0 215 NS 

 54/0 71/1 122 دختر

 77/0 77/1 115 پسر مجموع
16/1 215 NS 

 51/0 44/1 122 دختر

مختلف تحصیلی در دوره دبیرستان، از لحاظ میزان الزم به ذکر است که بین دانش آموختگان رشته هاي 

 هاي مهارت پرورش  در آموزشی نظام تاثیرگذاري باال و همچنین میزان سطح تفکر هاي مهارت از برخورداري

 باال تفاوت معنی داري مشاهده نگردید. سطح تفکر
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 نتیجه گیري

 به و کرد کشف را ها پدیده بین روابط توان می تفکر و اندیشه با. است تفکر انسان ممتاز هاي ویژگی از یکی

 دانش فکري مهارتهاي که است آن از حاکی پژوهشی هاي یافته( 1112شعبانی،. )پرداخت معرفت و دانش تولید

 و محفوظات بر زیاد تاکید بیانگر و نیست کافی عصراطالعات و امروز دنیاي مسائل با شدن مواجه براي آموزان

 یادگیري، دانستن، شیوه بر که حالی در. است نگري آینده و( خالقیت) گرایی نو به کمتر توجه ، کاربودن محافظه

شقاقی و ) .شود نمی تاکید انتقادي تفکر و وتحلیل تجزیه محیط، شناسایی توانایی تشخیص، قدرت پرورش

 شرایط ایجاد علمی، اطالعات انباشت و انتقال جاي به اموزشی هاي نظام وظیفه بنابراین،( 1161رضایی کارگر،

 براي و است تمرین و اموزش مستلزم بلکه یابد، نمی پرورش خود به خود تفکر. است تفکر پرورش براي مطلوب

 کما مردم میان در که است اصطالحی تفکر. باشد فراهم مناسبی شرایط و عوامل باید نیز تفکر تمرین و تدریس

 با.  باشند نداشته ان از درستی برداشت است ممکن چه اگر برند، می کار به نوعی به را ان همه و دارد رواج بیش

 معناي به کلمه وسیع مفهوم در تفکر که گرفت نتیجه توان می تفکر هاي کارکرد تحلیل و مختلف تعاریف بررسی

 هم و است ان ارزشیابی و موجود معرفت به دستیابی به معطوف هم که شعوري است؛ اگاهی و شعور جستجوي

 تعامل از. دارد مختلفی هاي کارکرد و عناصر که فرایندي است؛ فرایند یک تفکر. جدید معرفت تولید به معطوف

 .شود می نامیده تفکر که گیرد می شکل ذهن در اعمالی متفاوت، هاي کارکرد ترکیب و مختلف عناصر

 با( 1111شریعتمداري، .)کند استفاده خود تفکر نیروي از است مجبور حیات ادامه براي انسان (1112)شعبانی،

 از ما هدف. داد اموزش جامعه افراد به بهتر چه هر زندگی براي را مهارت این باید تفکر مهارت اهمیت به توجه

 مهارت این بر اموزشی نظام تاثیرگذاري میزان نیز و آموختگان دانش در تفکر مهارت میزان بررسی تحقیق این

 .باشد می

 حد در باال سطح تفکر هاي مهارت از آموزشی نظام آموختگان دانش که است آن از حاکی آمده دست به نتایج

 دانش برخورداري میزان زمینه این در. دارد فاصله مطلوب وضع با وضعیت این اما برخوردارند؛ متوسطی

 که. دارد قرار سطح ترین پایین در( انتقادي و خالق)تفکر انواع سایر با مقایسه در مساله حل تفکر از آموختگان

 از تواند می که باشد می ما اموزشی نظام آموختگان دانش در تفکر مهارت بودن پایین دهنده نشان نتایج این

 این افزایش در آموختگان دانش خود ضعف دهنده نشان یا و شده ناشی ها خانواده یا و مدارس در اموزش ضعف

 هستیم آموختگان دانش در تفکر نوع این ضعف شاهد مسئله، حل تفکر مهارت اهمیت وجود با. باشد ها مهارت

 همچنین. باشد ریاضی درس خصوص به و مدارس در دروس نبودن کاربردي دلیل به است ممکن مسئله این که

 هاي پژوهش. است بوده دختران از باالتر پسران در بررسی مورد مهارت سه هر میزان که دهد می نشان نتایج

 اندازه، و شیمیایی مواد تولید عملکرد، نظر از مردان و زنان مغز لوب چهار بین که است ان دهنده نشان اخیر



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

114 

 تواند می مسئله این که شود ها ان در تفکر فرآیند در هاي تفاوت باعث که( سجادپور) دارد وجود هایی تفاوت

( 1162) کجباف و خلیلی ،( 1112)پور و جوکار رفیع تحقیقات نتایج. باشد دختران در پسران در برتري این باعث

 .دارد مشابهت تحقیق این در امده بدست نتایج با( 1161)گرگري و همکارانش و

 ادامه همچنان باالتر تحصیلی مقاطع در و شروع پایین تحصیلی مقاطع از باید تفکر هاي مهارت تقویت و تدریس

 راستا، همین ( در1112)شعبانی،.دهد می نشان را اموزشی نظام انکار قابل غیر وظیفه موضوع این که باشد داشته

 در آنها در باال سطح تفکر هاي مهارت پرورش  در آموزشی نظام تاثیرگذاري  میزان آموختگان دانش دیدگاه از

 بیشتر مساله حل تفکر مورد در وضعیت این. نیست مطلوب تاثیرگذاري این چند هر باشد؛ می قبولی قابل حد

 تحول به توجهی بی دارد رواج بیشتر معلمان و مجریان بین و اموزشی هاي نظام در انچه متاسفانه.دارد مصداق

 که فرض این پذیرفتن رغم به اموزشی هاي نظام رهبران. است اموزشی هاي فعالیت فرایند در اموزان دانش فکري

 مهارت تدریس و تشویق به رغبتی چندان کند، می باز بیشتر علمی تحول و بهتر اموزش براي را راه کردن فکر

 اصلی وظیفه انجام از نحوي به ناپذیر انعطاف و خشک هاي روش اتخاذ با انان. ندارند اموزان دانش فکري هاي

 مرحله به انان رساندن و فکري وابستگی مرحله از اموزان دانش رهایی راه در و کنند می خالی شانه تربیتی

 و خاص قالبی هاي روش با همواره ادعایشان رغم به نیز معلمان. دارند برنمی گامی اندیشه تولید و فکري استقالل

 نوعی عمل در و شوند می درسی مطالب کردن حفظ موجب انضباطی سخت محیط ایجاد و حقایق سانسور

 سالم تفکرات تحول مانع و کنند می فراهم درس کالس در ستمگرانه اموزش براي اي زمینه و استبدادي حکومت

 (1112 ، شعبانی. )گردند می

 بخوبی آموزان دانش در باال سطح تفکر هاي مهارت پرورش در آموزشی نظام که است آن بیانگر پژوهش این نتایج

 را  اندیشیدن و تفکر تامل، مدارس، درسی هاي برنامه در تحول و بازنگري با است الزم بنابراین. کند نمی عمل

 .دهد قرار خود کار سرلوحه در جدي بطور

 خصوص به اموزان دانش روي بر دانشجویان از بیش تحقیقات این که شود می توصیه ها مهارت این افزایش براي

 بیشتر و شده گنجانده درسی کتب در و بررسی ها مهارت این افزایش هاي روش و گرفته صورت پایین مقاطع

 صدد در و شده بررسی نیز ها مهارت در اموزان دانش ضعف دالیل ها این بر عالوه. گیرند قرار توجه مورد

 حد در باال سطح تفکر مهارت داراي باید تاثیرگذار افرادي عنوان به نیز ها معلم. رویم پیش حرکت موانع برداشتن

 کارگاه که شود می توصیه اساس این بر کنند ایجاد خود اموزان دانش در را ها مهارت این بتوانند تا باشند مطلوب

 در تفکر رشد باعث که جدید تدریس هاي روش همچنین و شده برگزار ها ان براي زمینه این در اموزشی هاي

 کالس فرهنگیان هاي دانشگاه در ها ان اموزش دوران در حتی و دهند اموزش ها ان به را شود می اموزان دانش

 .گردد برگزار تدریس هاي شیوه همین به ها ان هاي
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abstract 

Descriptive research survey to determine the effectiveness of the educational system in the thinking 

skills of students on 239 college students and first-year university students in the city of Shiraz. A 

questionnaire was used to collect data. Validity of the questionnaire using item analysis and 

reliability with Cronbach's alpha coefficient of 0.94 was approved. The results show that the mean 

view of male graduates in the rate of girls was higher order thinking skills and the differences 

between them were significant in all three skills obtained in total and the viewpoints of graduates 

son in the effectiveness of the educational system in the development of higher order thinking skills 

are more female graduates. Although the difference was significant only in the context of problem-

solving skills and the other was not found significant differences. So the educational system in the 

development of higher order thinking skills in students does not work well. Therefore, it is 

necessary to review and change in school curricula, reflection, thinking and thinking seriously put 

at the forefront of their work. 

Key words: effectiveness, thinking skills, thinking, problem solving, critical thinking, creative 

thinking 
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 کننده های درک معنای زندگی در خانه و مدرسههای یادگیری به عنوان تسهیلتبیین موقعیت

 

8، هدیه شنبدي3سید جالل هاشمی
 

 

 چکیده

 معنادار راستاي در مدرسه و خانواده. است آن هدف در کاوش و زندگی معناي در تفکر انسان نوع هاي ویژگی از

 تربیتی هاي مسئولیت و کارکردها توانند می جدید، نسل براي زندگی معناي درک تسهیل یا و زندگی کردن

 جهت در آنها از و بیابند را معمول و روزمره یادگیري هاي موقعیت بتوانند مربیان و والدین اگر. کنند ایفا مهمی

 پژوهش از هدف. اند کرده عمل خود تربیتی نقش به بگیرند، بهره کودک توسط زندگی معناي درک و پرورش

 هاي موقعیت خانه، موجود در روزمرة فرایندهاي در تأمل و مدرسه وضعیت در کنکاش با که است این حاضر

 مواردي در و شود می زندگی معناي از کودک و متربی شناخت موجب که کند بندي صورت یا و بیابد را یادگیري

 اسالم، منظر از معنادار زندگی فلسفی مبانی به توجه با پژوهش این. است زندگی معناي از او درک دهندة توسعه

 استنتاجی پژوهش روش و رویکرد از استفاده با و شناسی ارزش و شناسی معرفت شناسی، هستی مبناي جمله از

 تواند می آنها کاربست که نمود  استنتاج را زندگی معناي دهندة توسعه تربیتی هاي روش فرانکنا، عملی قیاس و

 معلمان و خانه در والدین توسط زندگی معناي درک کنندة تسهیل یادگیريِ هاي موقعیت از گیري بهره همانند

 .باشد مدرسه در

 تربیتی.موقعیت یادگیري، معناي زندگی، اصول ، مبنا و روش : کلید واژه ها

 

 مقدمه -3

 انسان براي وآسودگی فراغت در حالت حتی یا و زندگی پُرمخاطرة در شرایط هایی کهپرسش تریناساسی از یکی

 هاي از ویژگی آن، یکی هدف در در معناي زندگی وکاوش تفکر. است زندگی معناي از پرسش باشد،می مطرح

و تربیت، معنادار کردن زندگی یا تسهیل  کارکردهاي مهم تعلیمیکی از . است بوده فکور افراد خصوصاً انسان نوع

 در راستاي تربیت تربیتی نیز ساماندهی مهم فیلسوفان اهداف از یکی .درک معناي زندگی براي نسل جدید است

 بحث نیک زندگی دربارة مؤثر اي گونه به که دیویی جان. بوده است انسان زندگی به بخشی معنا و زیستن بهتر

زندگی  ؛(212: 1110 کاردان،) «زندگی براي شدن آماده نه است زندگی عین تربیت و تعلیم» :معتقد است کرده،
                                                   

 j.hashemi@scu.ac.ir اهواز چمران شهید دانشگاه شناسی روان و تربیتی علوم دانشکده . استادیار1
  shanbadei7@yahoo.comپرورش شهید دانشگاه چمران اهواز فلسفه آموزش و کارشناسی ارشد تاریخ و .2
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کودک  )و همۀ ما( همین االن باید واجد معنا باشد نه اینکه درک معناي آن به آینده اي نامعلوم موکول شود؛ به 

 را انسان زندگی شئون از شأنی یک هر مضاف هاي و فلسفه است زندگی فلسفۀ تربیت، و تعلیم زعم دیویی فلسفۀ

 و تربیت تعلیم در نظام» و روزمره، باید در متن زندگی بنابراین(. 44-46: 1116 نودینگز،) کنند می بررسی

. کلیت زندگی انسان و بقاي (7: 1161 چاري، حسین و اسدپور) «پرداخته شود. زندگی معناي مسئلۀ به پرداخته

زندگی وابستگی دارد. درک ما هم طی فرایندهاي یادگیري رخ می دهد؛ در کنار آموزش محتواي ما با درکمان از 

تواند براي تسهیل درک معناي مند براي درک معناي زندگی به افرادِ عموماً بالغ و بزرگسال، نهاد تربیت مینظام

هاي آخر دبیرستان( از موقعیتزندگی و نیل به زندگی معنادار، در کودکان سنین آموزش )از پیش دبستان تا 

از از مربی به متربی، یا استفاده کند. مطابق این ایده، الزم نیست همیشه براي انتقال پیام و معنا ) 1یادگیري

نرم افزار یا سخت افزار بخصوص استفاده شود، بلکه اگر فرد با یک رویداد یا موقعیت بزرگسال به کودک( از یک 

به جز یادگیري از طُرق معمول )مانند خواندن کتاب، دیدن فیلم و گوش  ی دهد.مواجه گردد، یادگیري رخ م

، 2دادن به سخنرانی و به طور کلی استفاده از رسانه هاي یادگیري(، الزم است از تجربه هاي نزدیک به بافت

ترویج محتواهاي  و یادگیري اصیل بهره گیري شود. بنابراین به جاي ارائه و 1یادگیري در بافت، یادگیري موقعیتی

کند که آن تسهیل کننده یا توسعه خواندنی بدون توجه به سن و سطح رشد کودک، متربی موقعیتی را تجربه می

دهندة درک او نسبت به موضوع مورد نظر است؛ زیرا ممکن است که در آن تجربۀ موقعیتی، محتواي بیشتري 

به اساساً به عنوان محتوا تلقی شود. اگر این امر نسبت به مواد خواندنی وجود داشته باشد یا خود آن تجر

هاي یادگیري مسئلۀ مهم این یابی در مدرسه و خانه، تبیین آن و طراحی موقعیتموضوعیت پیدا کند، موقعیت

 پژوهش است. 

 جز به پس، آن از. گذارد می دنیا به پا غریزي، و فیزیولوژیک هاي قابلیت و ها ظرفیت برخی با آغاز، در کودک 

یري اوست. یادگ حاصل سازد، می را او شخصیت آنچه ها، بازتاب و نمو و رشد نظیر طبیعی و غریزي هاي ظرفیت

 در دهند که زندگی او را تشکیل میۀ هاي اجتماعی، هم اي و آموزش هاي مدرسه هاي خانواده، آموزش آموزش

رفتارهاي تحصیلی و غیرتحصیلی را  است و گسترده (. حیطۀ یادگیري76: 1160)کریمی، یادگیري است مجموع

، دنیایشان و نوجوانان که کودکان]مثل خانه و در جمع خانواده[ شود و در مدرسه و یا هر جاي دیگري  شامل می

 . (112: 1164)بیایانگرد،  دهد کنند، رخ می را تجربه می

-فرایندهاي روزمرة موجود خانه، موقعیتاز این رو، پژوهش حاضر درصدد است تا با کنکاش در مدرسه و تأمل در 

شود و در هاي یادگیري را بیابد و یا صورت بندي کند که موجب شناخت متربی و کودک از معناي زندگی می

                                                   
1 . learning situations 

2 . context 

3 . situated leaning 
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 مواردي توسعه دهندة درک او از معناي زندگی است. 

 

  نظري مبانی -8

 یگانه خداى به اعتقاد: شترک اندم کلى اصل سه داراى هستند حقیقى و آسمانى ادیان همان که توحیدى ادیان

 این در که اعمالى کیفر و پاداش دریافت و آخرت عالم در انسان از فردى هر براى ابدى زندگى به اعتقاد ،(توحید)

 کمال سوى به بشر هدایت براى متعال خداى طرف از پیامبران بعثت به اعتقاد و ،(معاد) است داده انجام جهان

 که سؤاالتى ترین اساسى به است هایى پاسخ واقع، در گانه، سه اصول این(. نبوت) آخرت و دنیا سعادت و نهایى

 راهى چه از چیست؟ زندگى پایان کیست؟ هستى مبدأ: شود مى مطرح معنا جستجوي حال در انسان هر براى

 بیهوده و یافته وجود عدل و حق به هستی از منظر دین اسالم، جهان شناخت؟ را زیستن برنامۀ بهترین توان مى

 تعیین سرنوشتى این و میرد؛ نمى خدا، فرمان به جز کس، هیچ و است خداوند مطلق حّی .است نشده آفریده

است، و  زندگی هدف با مترادف زندگی معناي. است خداوند مخلوق و وجودي امر زندگی و است؛ زیرا مرگ شده

است، به این  سنت و معناشناسی، قرآن منبع بهتریناست؛ و  خداوند به وصول و تقرّب تنها، و تنها هدف این

است.  باخبر او سرنوشت از انسانی هر از بهتر است انسان خالق خداوندي که و الهی است کالم دلیل که قرآن

قرآن  .است کرده گذاري نشانه زندگی معناي درک براي را انسان مسیر (پیامبران بعثت) تشریعاً و1تکویناً خداوند

( 71)عنکبوت: « سَبِیلِ اللّهِ»( و 7حمد: «) صِّرَاطَ المُستَقِیمَ »آموزد که با جدیت در پی دست یابی به  یبه انسان م

 باشد. هدف رسیدن یا نزدیک شدن به مقصد و غایت است که در مورد خداوند معناي خاص خود را دارد.

راه به سوي  بدین ترتیب باید حقیقت راه رسیدن به مقام قرب و رابطۀ آن دو با غایت اصلی)خداوند( روشن شود. 

دهد. در  خدا، پیشه سازي روش بندگی است که حقیقت آن را قوانین و رفتار خداپسندانه و خداجویانه تشکیل می

روها  که عامل پوچی و بی معنایی اند ـ از قبیل این گونه زندگی تصمیم بر این است که به اعمال نفوذ سایر نی

خداوند در قرآن هم  اند ـ پایان داده شود. طاغوت، شیطان و هواي نفس که در عرف قرآن معبود شناخته شده

؛  1، هم تعبد و پاي بندي به آنها را2کند مطلق دستورات و مقررات دینی را راه مستقیم به سوي خود معرفی می

( و مشابه آن، معنایی جز رعایت بایدها و نبایدهایی ندارد. هنگامی 71)یس: « ونِی هذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیمٌوَ أَنِ اعْبُدُ»

هاي ارتباط انسان با خود، انسان با خدا، انسان با دیگران و انسان با طبیعت( با یاد خدا انجام  که کاري )در حوزه

                                                   
 .(1:سجده) داد قرار دل ها و چشم ها و گوش شما ؛ براي«الْأَفْئِدَةَوَ  وَ الْأَبْصَارَ السَّمْعَ لَکُمُ وَ جَعَلَ» . 1

 کرده؛ هدایت راست راه به مرا پروردگارم: »الْمُشْرِکِینَ؛ بگو مِنَ کَانَ وَمَا حَنِیفًا إِبْرَاهِیمَ مِّلَّۀَ قِیَمًا دِینًا مُّسْتَقِیمٍ صِرَاطٍ إِلَى رَبِّی هَدَانِی إِنَّنِی قُلْ.»  2

 . 271و 127( همچنین آیات171)انعام: « نبود مشرکان از و داشت؛ خالص ایمانى ابراهیم؛ که آیین ؛(دنیا و دین سعادت ضامن و) استوار آیینى

ه من، و نه چیز دیگررا( این راه پرستید )نه او را ب ؛خداوند، پروردگار من و پروردگار شماستمُّسْتَقِیمٌ؛  صِرَاطٌ هَذَا فَاعْبُدُوهُ وَرَبُّکُمْ رَبِّی اللَّهَ إِنَّ.» 1

 (.74و زخرف: 71و یس:  17( همچنین )مریم: 71)آل عمران: « م استمستقی
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انگیزة الهی، تقرب و اُنس با خدا را در پی دارد. بنابراین به  شود، انسان در حال عبادت است. فعالیت با داده می

در مورد دستورات و مقررات دینی )اعم از عبادي و اجتماعی( تعبیر حقیقی « صِّرَاطَ المُستَقِیمَ»کارگیري عنوان 

  د.بخش نخواهد بود، آن ها به عالوه رعایت خداجویانه، معناي درست راه مستقیم به سوي خدا را تحقق می

 خداخواهی خداجویی، صورت به که اي زندگی یعنی است؛ متألهانه زندگی معنادار، زندگی اسالم منظر از بنابراین

 تعالی و شود می منتقل فرابرزخی سپس و برزخی مرحلۀ به دنیایی نشئه از مرگ با و کند؛ ظهور خداشناسی و

 به عمل اسالم دین رسد می نظر به. است رسیده معنا به انسان مصداق خدا به مؤمن انسان رسد؛ پس می

داند. در نتیجه تبیین  می زندگی ساحت به معنا آوردن براي راهکاري را( االهی اوامر و صالح عمل) دین دستورات

شناسی از منظر  ارزش و شناسی معرفت شناسی، هستی مبناي معناي زندگی، با بررسی مفروضه هاي فلسفی

 دین اسالم انجام شد.

 

 پژوهشی ةپیشینمرور  -0

با وجود این که پژوهش هاي بسیاري دربارة معناي زندگی نگاشته شده است؛ لیکن دربارة موقعیت هاي یادگیري 

و معناي زندگی تاکنون پژوهشی انجام نشده است. به دلیل دغدغۀ داشتن زندگی معنادار براي تمام انسان ها و 

بیت بر آن شدیم که این موضوع را در قالب موقعیت هاي خالء ناشی از نپرداختن این موضوع در تعلیم و تر

 یادگیري توسعۀ دهنده معناي زندگی در خانه و مدرسه بررسی نماییم.

( در مقاله اي به بررسی معناي زندگی از منظر اسالم 1161) چاري اما در زمینۀ معناي زندگی اسدپور و حسین 

 و تعلیم نقش و اهمیت به توجه با ردازند. به زعم آناندر کتاب هاي درسی دین و زندگی دورة متوسطه می پ

 و دین هاي مفاهیم، کتاب انتقال در درسی هاي کتاب کلیدي نقش و افراد براي زندگی کردن معنادار در تربیت

عشق، کار، رنج، ، ایمان معناي بر زندگی )مشتمل معناي هاي مؤلفه اساس بر دبیرستان دوره در پایه سه زندگی

 مرگ( تحلیل محتوا نموده اند. معناي و غایی معناي

( در پژوهشی درصدد تحلیل درست پرسش اصلی معناي زندگی است و رویکردهاي مختلف به 1167علیزمانی )

این مسئله براساس مبانی وپیش فرض هاي متفاوت توضیح داده شود. ایشان معتقدند که طلب معنا مستلزم نوعی 

 سطوح ابتدایی زندگی است. فراتر رفتن از مرحلۀ اولیه و 

( معناي زندگی از دیدگاه داستایفسکی ابژکتیو است. وظیفۀ انسان، تالش در 1111از نظر علوي تبار و محبتی)

جهت کشف آن است. اگر چارچوب اخالق شکسته شود، دیگر مفهوم خوب و بد معنا ندارد و فقط ایمان به خدا و 

 به( 1161) اصل در پژوهشی دیگر رحمانیعناي واقعی زندگی است. عمل به وجدان اخالقی است که بردارندة م

 مسائل و ابعاد داراي زندگی معناي از پرسش که دارد می بیان و پرداخته زندگی معناي گوناگون ابعاد تحلیل
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 و جهان در خود موقعیت از انسان آگاهی که دارد می عنوان به و دارند سروکار آن با انسان ها که است گوناگونی

 و هستی از ما تلقی طرز. است زندگی معناي جستجوي آغازین نقطه هستی عالم هاي پیچیدگی با او آشنایی

 در گذاري تأثیر نقش است، چگونه عالم در موجود این وجود عرصه و داریم باور موجودي چه ما که این و خداوند

 داشت. خواهد مشخص زندگی در معناداري احساس یا پوچی احساس

گوییم هدف زندگی، منظورمان هدف کلی زندگی است. اگر زندگی را  وقتی می( معتقد است که 1111)1هاید

کند و به چه معناست؟ آیا  اي از اهداف جزیی در نظر بگیریم، کل این زنجیره کدام هدف را دنبال می زنجیره

ی که کل زندگی را شامل کننده است؟ پس در این مفهوم هدف یعنی هدف  زندگی صرفاً براي خود زندگی قانع

گویم زندگی معنی دارد  من نمی :گوید میکه اولیختن اشتاین . به گفتۀ شود و به کل زندگی ارزش و اهمیت بدهد

دوویت هاید در این نوشتار به پنج یا ندارد، ولی اگر بناست معنی داشته باشد، معنایش باید فراتر از زندگی باشد. 

انقیاد افالطونی از پایین به ، کنترل نفس رواقیون با قانون، ز سوي اپیکوریانجستجوي لذت امطلب می پردازد: 

 .روح مسیحی عشق، باال، حس ارسطویی تناسب

آزاد و فناناپذیري باید مورد بازنگري قرار گیرند و نشان  ةاراد، معتقد است مفاهیمی همچون روح( 2010) 2تاگارد

اندیشد. مسائلی  اخالق و معناي زندگی می، همچون واقعیت یمباحث بنیادین ةدربارذهن دهد که چگونه  می

با دفاع از  اودر قبال معناي زندگی هستند.  ذهنبراي کنش و واکنش  یهمچون عشق، کار و بازي دالیلی خوب

کند که واقعیت زندگی به لحاظ علمی قابل  استداللِ مستند و بررسی ایمان دینی و اندیشه فلسفی عنوان می

سازند. شناخت آن  ما امکانِ فهم واقعیت را براي ما فراهم می  هاي حسی و شناختی و در واقع توانایی اکتشاف است

 .گیرد جاي می ذهنیهاي  چه که مهم است، چرایی اهمیت آن و چگونگی نیل بدان در حیطه فعالیت

ه معنا و هدف را نشان ( در پژوهشی به طور فزاینده اي عالوه بر این که مزایاي بالقو2014)4و استیگر1شین 

دادند، پرسش از چگونگی گسترش و اهمیت پرورش حس معنا و هدف مطرح کرده و به بررسی مداخالت معنا گرا 

موجود و بحث در مورد محدودیت هاي آن پرداختند و در آخر در کنار ارائۀ استراتژي هاي مداخله چند چارچوب 

د که مداخالت معنایی نتیجۀ افزایش حضور به جهت شناخت مفهومی از معنا. در نهایت به این نتیجه رسیدن

 واسطه ها و مدیران از اثرات مداخله با توجه به زمینه هاي فرهنگی حاصل خواهد شد. 

( شخصیت مقاوم را به عنوان یک ترکیبی از نگرش هاي مرتبط تعهد و مسؤولیت                     2010و همکارانش)7میدي

که فرد می تواند با شهامت موقعیت استرس زا را کنترل می کند تا این چالش را به فرصت می دانند. معتقدند 

                                                   
1  . Hyde 

2   . Thagard    

3   . Shin 
4  .  Steger 

5   . Maddi 
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به شخصیت انعطاف پذیر تبدیل می شود. این  هاي رشد وجودي تبدیل کند. به این ترتیب، شخصیت مقاوم

ی اعتبار کافی و عدم مطالعه با استفاده از آزمونی آخرین اندازه گیري در نمونۀ بزرگی از دانشجویان سازگاري درون

وجود رابطه به پاسخ مطلوب از نظر اجتماعی نشان داد. نتیجه پژوهش این بوده که شخصیت مقاوم افراد و فرایند 

 هستی یافتن معنا از طریق تجربۀ مفاهیم موجود زندگی ارتباط معناداري وجود دارد.

 

  شناسی مطالعه روش -4

 نوع دو قیاس این در. استفاده شده است فرانکنا عملی استنتاجی و قیاسپژوهش  رویکرد و روش از تحقیق در این

 تواند می اند تجویزي ماهیت داراي که هنجاري هاي گزاره. نگر واقع گزارة و هنجاري گزارة: رود می کار به گزاره

 و ناظرند امور میان واقعی مناسبات و روابط به بوده، توصیفی ماهیت داراي نگر، واقع هاي گزاره و باشند اهداف از

در  (.1161 ،توسلی و سجادیه، باقري،)باشد  االهیاتی یا متافیزیک شناختی، معرفت هاي گزاره شامل تواند می

این پژوهش با توجه به مبانی هستی شناسی، معرفت شناسی و ارزش شناسی فلسفی زندگی معنادار از منظر 

وسعه دهندة معناي زندگی استخراج گردیدند. در فعالیت اسالم با استفاده از قیاس عملی روش هاي تربیتی ت

پژوهشی انجام شده به شیوة هنجارین، تالش بر این بود که هدف، هنجارها و معیارهایی را براي رفتار فرد 

مشخص گردد که برحسب آن بتوانیم عمل شخص را جهت بدهیم تا فرد به زندگی معنادار نائل آید؛ یعنی باید 

صیه هاي عملی و تربیتی براي درک معناي زندگی را تدوین کرد تا رفتار و عمل فرد را براي مجموعه اي از تو

درک معناي زندگی سمت و سو داد. براي استنتاج مقدمات و آنچه می توانست ما را در یافتن مبنا، اصول و روش 

این موضع، متشکل از االهی الزم می نمود.  -هاي درک معناي زندگی یاري رساند، انتخاب یک موضع فلسفی

اسالم است. در  منظر زندگی معنادار از شناختی ارزش شناختی، معرفت انسان شناختی، شناختی، مبانی هستی

گام بعدي به این پرسش که چه چیزي می تواند قابلیت هاي درک و فهم متربی از معناي زندگی را پرورش دهد؟ 

قابلیت ها را پرورش دهیم؟ باید پاسخ داده می شد. بنابراین، و چه توجیهی باید وجود داشته باشد که این 

بود را تشکیل دادیم. در این جا، « است»و قضیۀ حاوي « باید»مقدمات قیاس عملی را که مشتمل بر قضیۀ حاوي 

و « انسان باید زندگی خود را حفظ نماید و معنادار زندگی کند»، بیانگر نیاز اصلی انسان است؛ «باید»گزارة حاوي 

زندگی معنادار در »که ناظر به واقعیت هایی در جهان است؛ این گزاره مد نظر قرار گرفت: « است»در گزارة حاوي 

از این دو مقدمۀ «. گرو فرا رفتن از حیات زیستی و امور دنیوي و توجه به غایت هستی و سرنوشت آدمی است

ستاي درک معناي زندگی به دست می آید؛ مانند: قیاس، استنتاج هایی در قالب اصول و دستورالعمل کلی در را

«. انسان باید از حیات زیستی و امور دنیوي فراتر رود و به جستجوي غایت هستی و سرنوشت حیات خود بپردازد»

سپس این نتیجه را به عنوان اصلی از اصول تعلیم و تربیت براي درک معناي زندگی مورد بحث قرار دادیم. هر 
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خواهد زندگی اش را حفظ کند و انسان این کار را به صورت آگاهانه تري انجام می دهد. این  موجود زنده اي می

امري بدیهی است و آن را به منزلۀ مقدمۀ هنجارین قیاس عملی در نظر گرفتیم. در اسالم تأکید بر احترام به 

 را خونش خداوند که کسى: »بیانگر تأکید بر حفظ زندگی انسان است نفس قتل شدید حرمت زندگی انسان ها و

 زمین روي در فساد یا قتل ارتکاب بدون را انسانی کس، هر»(. یا 11)اسرا: 1«نرسانید قتل به است، کرده حرام

(. در ادامۀ آیات، هر فردي نسبت زندگی و 12)مائده: 2«کشته است را انسان ها همه گویی که است چنان بکشد،

 قرار استناد مورد تواند می خودکشی زمینۀ نهی از در که اي آیهجان خودش هم مسئول دانسته شده است. 

: فرمود )ع( . امام باقر1«است مهربان شما به نسبت خداوند! نکنید خودکشی» است: سورة نساء 21 آیۀ گیرد،

: 10، ج1157)کلینی، 4«کند نمی خودکشی هر بالیی مبتال می شود و به هر شکلی می میرد ولی هرگز به مؤمن»

 .(12ح

مقدمۀ دوم، توصیفی است و بیانگر این است که حفظ زندگی معنادار به عنوان یک باید اولیه و بنیادین در گرو   

چیست؟؛ آیا در گرو نفس کشیدن و تغذیه است، یا فراتر از اینها و در گرو زندگی معنادار و به تعبیر سقراط 

 یابد می دست آسایش و رهایی به و برد می لذت گیرد، می آرام زمانی تنها انسان که جا است. از آن  7زندگی عقالنی

که  کسی توجه جدّي کند. به زندگی فراتر از زندگی جسمانی رو کرده و اصوالً به معنویت بیابد؛ باید را معنا که

 )بی جانکاه و تلخ که رنجی باشد، اما هر گاه رفاه و آرامش در ظاهر  ممکن است به گزیند تنها مادیات را برمی

 گیرد.معنایی او را در بر می بی و آید؛ احساس پوچی  سراغش خدایی رنج است( به

دشمن( )اى آدم! این )ابلیس( دشمن تو و »پس گفتیم: » مقدمۀ واقع نگر مذکور از آیات زیر به دست می آید:

 (.115)طه: 7«خواهى افتاد! در سختی و رنج  ،همسر توست! مبادا شما را از بهشت بیرون کند؛ که به زحمت

هر دو از آن )بهشت( فرود آیید، در حالى که دشمن یکدیگر خواهید بود! ولى هرگاه هدایت من »)خداوند( فرمود: 

و هر کس از  »؛ 5 شود، و نه در رنج خواهد بود! به سراغ شما آید، هر کس از هدایت من پیروى کند، نه گمراه مى

خواهد داشت و روز قیامت، او را نابینا محشور  (یسختجانکاه و  )زندگىِ تنگى یاد من روى گردان شود، زندگىِ

(. در این آیات تبعیت از هدایت الهی وسیله اي است براي گمراه نشدن و در رنج 121-124)طه:  6«کنیم! مى

کلی و  نبودن و زندگی سخت )به معناي، زندگی بدون آرامش( ناشی از غفلت از یاد خدا ارزیابی می شود. برداشت

                                                   
 .«اللّهُ حَرَّمَ الَّتِی النَّفْسَ التَقْتُلُوا وَ».  1

 .«جَمِیعاً النّاسَ قَتَلَ فَکَأَنَّما رْضِاالَْ فِی فَساد أَوْ نَفْس بِغَیْرِ نَفْساً قَتَلَ مَنْ» . 2
 .«رَحیماً بِکُمْ کانَ اللَّهَ إِنَّ أَنْفُسَکُمْ تَقْتُلُوا ال»  . 1

 .« نفسه قاتل فهو قاتله بین و بینه خلی ثم دمه حقن علی قدر فمن نفسه یقتل ال أنه غیر موتۀ بکل یموت المؤمن» . 4

 زندگی عقالنی و اندیشیده شده، ارزش زیستن دارد. . از نظر سقراط تنها 7

 ؛فَتَشْقَىفَقُلْنَا یَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّکَ وَلِزَوْجِکَ فَلَا یُخْرِجَنَّکُمَا مِنَ الْجَنَّۀِ » . 7
 ؛یَشْقَىلَا  مِّنِّی هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا یَضِلُّ وَقَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِیعًا بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا یَأْتِیَنَّکُم » . 5

 ؛َنَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَۀِ أَعْمَى وضَنکًا َمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِکْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَۀً  و» . 6
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 و زیستی حیات از رفتن زندگی معنادار و بدون رنج در گرو فراتر آیات مورد اشاره، این را می رساند که از هومیمف

 و هدایت پذیري است.  غایت حقیقی )خدا خواهی( جستجوي

توضیح بیشتر این که، استواري زندگی وابسته بر این است که زندگی هدف و معنایی داشته باشد و در نتیجه 

حساس پوچی و بی معنایی نکند، پس باید به درکی از زندگی معنادار برسیم و زندگی معنادار را هدف انسان ا

زیستن خود بدانیم. براي رسیدن به این هدف، تعلیم و تربیت یکی از مکانیسم هاي اعتالي فهم و درک معناي 

 از یک قیاس عملی باشد. زندگی است، آن هم به واسطۀ تدوین اصول و روش هاي خاصی که می تواند منتج 

 

 نمونه هایی از کاربست روش قیاس عملی 

 : استنتاج اصل3مثال 

 انسان باید زندگی خود را حفظ کند و معنا دار زندگی نماید. گزارة هنجاري، مقدمة اول:

حفظ زندگی و معنادار زیستن در گرو فرارفتن از )لوازم/مقتضیات( حیات زیستی و  گزارة واقع نگر، مقدمة دوم:

 متکی بر دنیا و امور دنیوي، و عنایت به غایت هستی و سرنوشت انسان است.

انسان باید از حیات زیستی و متکی بر امور دنیوي فراتر برود و به جستجوي غایت هستی و گزارة هنجاري: 

 حیات خود بپردازد.

 

 : استنتاج اصل8مثال 

 دانش آموز )انسان( باید معناي زندگی را بشناسد و دریابد. هدف: -

شناخت معناي زندگی مستلزم تفکر، تالش فردي و یاري گرفتن از دیگران مبنا )گزارة واقع نگر توصیفی(:  -

 )یعنی نظام تربیتی و هدایت پذیري از اسوه هاي نیکو( است.

ز )انسان( کمک کرد تا پیرامون نشانه هاي معناداري زندگی بیاندیشد و به یاري نظام باید به دانش آمواصل:  -

تربیتی و راهنمایی مستدل و خیرخواهانه، معناي زندگی را دریابد )اصل: لزوم تفکر و جستجو براي شناخت 

 .معناي زندگی(

 : استنتاج روش:0مثال 

پیرامون نشانه هاي معناداري زندگی بیاندیشد و به  باید به دانش آموز )انسان( کمک کرد تااصل تربیتی:  -

 یاري نظام تربیتی و راهنمایی مستدل و خیرخواهانه، معناي زندگی را دریابد.

می توان دانش آموز را تشویق کرد )و در او اشتیاق ایجاد کرد( که  بر روي دالیل و  گزاره واقع نگر روشی: -
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 در این راه از افراد مطلع و خیرخواه پرسش نماید و کمک بطلبد. نشانه هاي معنادار کردن زندگی بیاندیشد و

باید انگیزه و اشتیاق دانش آموز را براي تفکر هدفمند، جهت شناخت معناي زندگی تقویت  روش تربیتی: -

 نمود )روش: ایجاد انگیزه براي تفکر بر روي امور معنا دهنده به زندگی و شناسایی آنها(.

 

 یافته ها -1

 و انسان خلقت از هدف نظیر شناختی هستی هاي پرسش همچون گوناگونی موضوعات با زندگی معناي مسئلۀ

 دینی مسائل و تنهایی پوچی، افسردگی، یأس، دلهره، اضطراب، همچون شناختی روان موضوعات و هستی اصل

 یا خوب سر بر سخن نیز اخالقی مسائل در است؛ مرتبط نهایی و سعادت دیگر، جهان خدا، عدم یا وجود همانند

 شود. می معنادار زندگی آن، تجربۀ با که هایی است ارزش و بودن بد

 نتیجه در و متفاوت رویکردهاي و است شناسی روان و اخالقی، دینی فلسفی، موضوعی زندگی معناي رو، این از

 عشق، سعادت،: از عبارتند زندگی معناي از پرسش به معمولی هاي پاسخ. به آن وجود دارد متفاوتی هاي پاسخ

 زندگی معناي ماهیت و تعریف دربارة اوصاف این با. خدا به رسیدن یا و معرفت محبوبیت، ثروت، مقام، لذت،

 در را واحد تعریف یک که است زندگی معناي مفهوم از متفاوت هاي نگرش دلیل به این. ندارد وجود عام توافقی

 زندگی «کارکرد» و «ارزش» ،«هدف» معناي به زندگی معناي کلی طور به تاکنون داد؛ ارائه توان نمی زمینه این

 و عام هدفی است؛ هدف داشتن معنی به معنادار زندگی که گفت بتوان شاید اما (؛111است )بیات،  بوده مطرح

 باشد داشته را آن ارزش و باشد همگان براي فهم قابل و پسند عقل مستدل، پذیر، توجیه دفاع، قابل که ارزشمند

 آن معنادار زندگی و است ارزشمند هدفی زندگی معناي بنابراین،. کند آن فداي را خود زندگی همۀ انسان که

 نا خوشی و ها خوشی ها، بلندي ها، پستی تمام با صورت، این در و باشد ارزشمند هدفی داراي که است زندگی

 منفعت پُر و ترین آسان سریعترین، باید که است مسیري داراي هدفی هر البته. دارد زیستن ارزش زندگی ها،

 با نسبتاً زندگی معناي هم اسالمی منابع و اسالم در(. 2001کاتینگهام، ترجمۀ علیخانی، ) جست را مسیر ترین

 هستی که است توحیدي نظام در تنها. مشاهده می شود سمت این به بسیاري تمایل و است مترادف زندگی هدف

 توسط زندگی معناي یافتن براي شایسته بستري تواند می خدا به ایمان. یابد می معنا و هدف انسان زندگی و

 محض خیر مطلق، قدرت مطلق، علم داراي که است مرتبط متعالی امري با انسان صورت، این در زیرا باشد؛ انسان

 به عاملی هیچ کنونی پیچیدة دنیاي در. باقی نمی ماند پوچی و معنایی بی براي جایی دیگر است، و قیوم حی و

 انگیزة که است نهفته نکته این در ایمان و معنویت جاذبۀ. ببخشد معنا انسان زندگی به تواند نمی دین از غیر

 در محدود انسان. شود می ناشی پرورانیم می سر در را بودنش آرزوي آنچه و هستیم آنچه میان خالء از معنوي

 تشکیکی سطوح داراي زندگی معناي که آنجا از .پر کند را خالء این تواند می ایمان با مکان است و تنها و زمان
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به  وصل نهایت در و ارتباط که آن سطح باالترین به دستی پایین مراتب کردن طی با تواند معنا می طالب است؛

 محقق شروطی با است معنادار زندگی به رسیدن و یافتن همان که مقصود این. برسد است، متعالی و حقیقی امر

 توسط آن هاي مؤلفه به توجه و زندگی معناي از صحیح تفسیر با زندگی براي توسعۀ معنا در آموزش. شد خواهد

 زندگی معناي یافتن در احسن رویکردي عنوان به توان را می اسالم دین. دارد اي ویژه اهمیت تربیتی نظام

 به را او اجتماعی، و فردي هاي دستورالعمل با و نموده توجه زندگی معناي سطوح تمام به اسالم زیرا دانست؛

 است. ساخته رهنمون معنادار زندگی سوي

 

 روش تربیتی 

 کند می ممکن هدف به را ما رسیدن که است ابزاري مهارت، و فنون، ها، تالش از مجموعه اي اصطالح، در روش،

در  شده پذیرفته تربیتی اصول اساسبر  و ویژه تربیتی نظام چارچوب در بخواهد هرگاه، مربی. بخشد می سرعت و

 به باید بزادید، وي از یا بدان بیاراید را متربی یا کند نهادینه و بیاورد وجود به متربی در رفتاري یا صفت نظام، آن

 مقوله اي تربیت، روش رو، این از شود؛می گفته« روش تربیت» رفتاري، چنین به. کند عمل روشمند اي گونه

را  تربیتی عمل می توان بدان پایبندي با و باشد می ها هدف و اصول شامل که دستوري است ماهیت با رفتاري

مقصود از  .(15: 1161یابد )دانش،  تحقق متربی در تربیتی عمل از مربی هدف تا رساند فرجام به و بخشید سامان

 در. بندد می کار به تربیتی، اهداف به بخشیدن تحقق جهت مربّی که است رفتارهایی و ها شیوه تربیتی، روش هاي

 در تربیتی، نظام یک و مربی موفقیت اعظم بخش و اند تربیت کار بارز نمود و مظهر تربیتی روش هاي حقیقت،

 دشوارترین جهت همین به. بندد می کار به و کرده اتخاذ تربیتی اهداف به رسیدن براي او که است هایی شیوه گرو

است )حاجی  آن مؤثر و صحیح کارگیري به و استفاده و تربیتی روش تشخیص و تعیین تربیت، فرآیندِ از مرحله

زندگی با توجه به  معناي از متربی درک کنندة (. در ادامه این پژوهش روش هاي تربیتی تسهیل1160ده آبادي،

 و همچنین اهداف مورد انتظار استنتاج می شوند.زندگی در اسالم( اصول و مبانی )

 

 موقعیت هاي یادگیري تسهیل کنندة درک معناي زندگیروش هاي تربیتی: 

 شناختی هستی تربیتی هاي روش -3

 قرآنی نگرش و بینش در انفس: و آفاق در( ها نشانه)الهی  آیات به عقالنی و معنا جویانه نگرش -1-1

 انسان( آفاق) بیرون یا( انفس) درون در که چیزهایی همه. است خداوند از نشانه هایی هستی، مخلوق و چیز همه

 نشانه از سرشار را جهان توان می رو، این از. زنده است و توانا آفریننده اي حکیم، وجود از اي نشانه دارد، وجود

حقیقت پنهان در وراي نشانه و  با نشانه رابطۀ درک به بایست می زندگیش طول در انسان که دانست هایی



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

121 

نشانه هاي معناداري زندگی، یکی از روش هاي تعلیم و براي تحقق اصل شناخت  بنابراین. برسد نشانه موضوع

است که از اصل هدفمندي و مبانی هدفمندي نظام هستی استنتاج  (ها نشانه)الهی  آیات به عقالنی تربیت، نگرش

مربیان )یا والدین( باید دید متربی )فرزند( را به رابطۀ بین نشانه ها و حقایق نهفتۀ وراي آنها حساس  شده است.

 یند و با دادن آگاهی به او، امکان تفکر و شناخت رابطه ها را فراهم آورده و تقویت کنند.نما

 ایمان ( است پنهان و پوشیده حس از آنچه=) غیب به که هستند کسانی( پرهیزکاران): خدا یاد -2-1

. (1:بقره) 1کنند می انفاق ایم، داده روزي آنان به که مواهبی و نعمت ها تمام از و دارند؛ می برپا را نماز و آورند؛ می

براي تحقق اصل ایمان به غیب که از مبناي منحصر نبودن هستی در طبیعت مادي استنتاج شده است یکی از 

روش هاي تعلیم و تربیت، یاد خداوند است. یاد خداوند می تواند با روش هاي همچون به پا داشتن نماز، ذکر 

صدقه دادن و... محقق شود. باید این موارد را با توجه به محتوا کتاب کردن، انجام اعمال صالح مثل انفاق کردن و 

هاي درسی و شیوة عمل تربیتی مربی هماهنگ با هم، به متربی آموزش داده شود و آنها را براي یاد خداوند و 

 ایمان به غیب ترغیب کنند.

 خلقت انسان و بازگشتزمینۀ مراحل  در کریم قرآن آیات در تدبر مرگ: و خلقت در تدبر و تفکر -1-1

 آمده کجا از پاسخ یافتن) معاد مبدأو به می تواند روشی تربیتی براي اصل ایمان ابدي جهان و خدا به سوي انسان

 باشد. این اصل بر مبانی این است که خداوند آغاز و انجام هستی است. (روم؟ می کجا به ام؟

 و یکی از روش هاي تربیتی که می تواند وابستگی خداوند: با دائمی ربط و بودن نیازمند بر تأکید -4-1

را گوشزد کند، تأکید بر این که انسان همواره نیازمند به خداوند است و با خداوند ربط دائمی  خدا به انسان تعلق

 مناجات، شکر خداوند این و دعا خواندن کردن، دارد که در صورت انقطاع، منقطع از وجود خواهد شد. توسل

کند، و مربی براي تحقق اصل مذکور که منتج از این مبناست که خالق انسان و زندگی  می ستحکمم را ارتباط

 معنادار خداوند است. و در راستاي پرورش فهم کودک از معناي زندگی باید از این روش بهره ببرند.

 

 تأکید بسیار خدا هاي اسماء و صفت معرفی بر اسالمی متون : درخداباوري تقویت و خداوند شناخت -7-1

 بسیاري، آیه هاي در. است شده معرفی مردم به ها صفت راه از خداوند کریم، قرآن در که جایی تا .است شده

 .است شده توصیف ... و رحیم رئوف، حمید، غنی، عظیم، قیوم، حیّ، ذوفضل، علیم، سمیع، صفت هاي با خداوند

صفات الهی روشی براي خداشناسی و تقویت  با متربیکردن  آشنا و خداوند ویژگی هاي به توجه و بنابراین تأکید

را جهت دهد. این  متربیان خدا، فطرت به ایمان و شناخت تقویت و مربی باید با آموزش .خداباوري متربی است

 روش تربیتی براي تحقق اصل توجه به معنویت و نظر بر مبناي اصالت روح در انسان می تواند کارساز باشد. 

                                                   
 «.یُنفِقونَ رَزَقناهُم وَمِمّا الصَّالةَ وَیُقیمونَ بِالغَیبِ یُؤمِنونَ الَّذینَ»  . 1
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 شناختی معرفتتربیتی  هاي روش -8

: براي اینکه متربی ایجاد انگیزه براي تفکر بر روي امور معنا دهنده به زندگی و شناسایی آن ها -1-2

معناي زندگی را دریابد، مربی باید در او انگیزة جستجوگري و نیل به پاسخ پرسشهاي کلیدي را بر انگیزد و یا آن 

کالمی و غیرکالمی است. مربی با نشان دادن  انگیزه، تشویق ایجاد براي مهم راهکارهاي از را تقویت کند. یکی

افقی روشن از زندگی معنادار به کودک می تواند او را براي جستجوي معنا تشویق کند. این روش بر مبناي 

 .اکتشافی بودن معنا استوار است

معنا یاري کند. انگیزه به تنهایی نمی تواند مقصود ما از رسیدن به  زندگی: معناي یافتن براي تالش -2-2

بنابراین روش تربیتی براي تحقق سیر تکاملی مراتب معناي زندگی، فعالیت و تالش براي یافتن معناي زندگی 

است؛ زیرا که انسان در حال شدن و تکامل است و از آنجا که معناي زندگی امري تشکیکی است براي رسیدن به 

 وضعیت مطلوب باید تالش کرد.

وظیفۀ مربی فراهم آوردن شرایط محیطی و معنوي مدرسه  معنوي: و محیطی شرایط آوردن فراهم -1-2

براي این شناخت است به مانند داشتن وضوخانه و نمازخانه و البته کتابخانه اي با کتاب هایی در این راستا براي 

 داشت. تسهیل شناخت می تواند مفید باشد؛ در صورت مهیا بودن شرایط، امکان شناخت معنا نیز وجود خواهد

: مربی براي تسهیل شناخت در متربی با عمل کردن طبق شواهد و حقایق و شواهد طبق کردن عمل -4-2

حقایق، می تواند بر اصالت مسیر و حق بودن آن به متربی اطمینان دهد. خداوند مسیر شناخت معنا را براي 

 از مصون فهم و ابی راهنما و قابلانسان فراهم نموده است؛ به انسان عقل عطا نموده، پیامبرانی فرستاده، و کت

انسان نازل کرده است. کودک باید همواره با تکیه بر شواهد موجود در منابع که به شناخت حقیقی  تحریف براي

معنا کمک می کند، بهره ببرد. به کارگیري این اصل در تعلیم و تربیت، این مهم را ایجاب می کند که مربی براي 

ز منابعِ کتاب و سنت در کنار استدالل هاي متفکرانه کودک استفاده کند. این روش تسهیل درک معناي زندگی ا

 بر اصل تکیه بر شواهد و حقایق و بر مبناي وجود منابع شناخت معنا استوار است.

مربی با شناساندن انسان هاي کامل و معنا  آن ها: گرفتن دعوت به الگو و کامل شناساندن انسان -7-2

ط اطاعت و پذیرش از آنان به عنوان الگو را فراهم کند. یکی از مبانی شناخت زندگی معنادار یافته، به متربی شرای

 از منظر اسالم، شناخت اسوة حسنه است.
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 روش هاي تربیتی ارزش شناختی -0

 وجد موضوعات هستی و زندگی، گاه فراسوى به نگریستن هستی: و زندگی از شناسانه زیبا تفسیري -1-1

 و نفس به اعتماد قدرت، احساس تجاربی چنین و در پی دارد را دینى ژرف هاى تجربه نظیر عمیق حیرتى و

آن ناشی از تفسیر زیباشناسانه از زندگی  تحسین تداوم و زندگى از مدام لذت. را در کودک ایجاد می کند قاطعیت

 و باید به زندگیاست. مربی براي ایجاد چنین تفسیري از زندگی باید ذهنیت و نگرش کودک را جهت دهد. 

 توجه کرد زیرا که زندگی ارزشمند است. (الهی امانت) الهی نعمت عنوان به زندگی زیبایی

مربی باید با گوشزد کردن برتري آخرت بر دنیا، کودک  آخرت: و دنیا بین شدن قائل ارزشی تفاوت -2-1

تن آیات و روایات محقق خواهد را در پذیرش برتري ارزشی آخرت بر دنیا کمک کند. این روش تربیتی با بهره گرف

شد. این روش بر این اصل است که زندگی دنیوي تنها ابزاري براي رسیدن به سعادت است و بر این مبنا که 

 اُخروي است. زندگی براي اي مقدمه دنیوي زندگی

 انسانی واالي هاي تمرکز و التزام عملی مربی و والدین به ارزش انسانی: واالي هاي توجه به ارزش -1-1

صداقت در ضمن تدریس براي معلمان و در تجربه  و پذیري، اعتماد مسئولیت و تعهد کرامت، و همچون احترام

هاي  واقعی زندگی در خانه می تواند یکی از روش هاي تربیتی توسعه دهندة معناي زندگی باشد؛ زیرا هر اندازه 

عمل شایسته سوق می دهد. این روش بر مبناي ارزش هاي واالي انسانی مورد توجه باشد فرد را به سوي انجام 

 لذّت زندگی آخرت بهتر و پایدارتر است تکیه دارد.

براي تحقق اصل تبیین عدالت الهی نسبت به بندگان از  خداوند: به ها رنج و ها سختی ندادن نسبت -4-1

در  که انسان ماتىنامالی و مشکالت از است. بسیارى« خداوند به ها رنج و سختی ها ندادن نسبت»روش تربیتی 

 طرف از رسد، مى تو به نیکی ها از آنچه!( آرى)»اوست:  خود پرداختۀ و ساخته هست آن طول زندگی گرفتار

اغلب افراد در جریان بی معنایی و  (.51)نساء:  1«توست خود سوى از رسد، مى تو به بدى از آنچه و خداست؛

می کنند از آن جهت که خود را در رنج و دیگران را داراي  فشارهاي ناشی از رنج ها، خود را با دیگران مقایسه

زندگی بهتر می بینند؛ از این رو، رنج ها خود را به خدا نسبت می دهد. براي غلبه بر چنین تفکري نیاز به تربیت 

 الهی و فهم صحیح از این که خداوند عادل است و از هرگونه ظلمی بر بندگانش مبراست. این روش بر اصل عدالت

 استوار است. نسبت

 مدرسه و خانه در زندگی معناي درک کنندة تسهیل یادگیريِ هاي موقعیت .0

یادگیري موقعیتی در نظریه هاي یادگیري به ویژه نظریه ساختن گرایی اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. 

یادگیري خالق نیازمند ایجاد  مبناي این نظریه توجه به زمینه و بافت اجتماعی، طبیعی و ... دانش آموزان است.
                                                   

 «نَفْسِکَ فَمِنْ سَیِّئَۀ مِنْ أَصَابَکَ وَمَا اهللِ فَمِنَ حَسَنَۀ مِنْ أَصَابَکَ مَا».  1
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موقعیت هایی جهت چالش هاي خالق است. در این صورت دانش آموزان می توانند عالوه برکسب اطالعات با 

 اول دوره آموزشی هاي گروه ریزي برنامه پردازش مناسب آن به خلق و تولید دانش جدید اقدام کنند )کارشناسی

معنا شامل عوامل مادي و محیطی می شود و هم شامل طرح مسئله موقعیت یادگیري که به دو  (1111متوسطه،

به عبارتی کودک با مسئله اي ملموس رو به رور می شود و در جریان یادگیري است که می توان او را به  ؛است

 حل مسئله هدایت کرد.

 راهکارهایی جهت تشخیص و طراحی موقعیت یادگیري:

از آنجایی که معناي زندگی امري معقول و انتزاعی است و کودکان تفکري عینی دارند، باید به وسیلۀ امور  .1

عینی و محسوس و به تدریج آنان را به سوي فرا رفتن از مادیات و اشتغال به معنویات هدایت کرد و ترغیب نمود. 

ر حقایق عقلی زیست ما، لباس امور محسوس و در واقع در موقعیت هاي یادگیري، والدین و مربیان می توانند ب

ملموس جاري زندگی را بپوشانند و کودک را با آن مواجه کنند و در چنین زمینه و بستري، امکان شناخت معناي 

 زندگی و درک آنرا براي او فراهم نمایند. 

وقعیت هستند مرتباً مربیان و والدین در مدرسه و منزل که خواهان بهره بردن از روش یادگیري مبتنی بر م .2

این سه پرسش را مد نظر داشته باشند: به چه کسی می آموزند، کجا این یادگیري می خواهد رخ دهد )بافت 

 یادگیري(، و چه چیزي باید یادگرفته شود. 

بر اساس سؤال هاي مکرري که فرزند از والدینش می پرسد، آنان می توانند او را با امور معنابخش به زندگی  .1

کنند تا خود کودک به تفکر وادار گردد و به نتایحی برسد. این نقطۀ شروع مناسبی براي پرورش تفکر  مواجه

 صحیح کودک درباره زندگیش است و معنایی که باید آن را کشف کند و بشناسد.

زمره والدین باید ارتباط کالمی خود را با فرزند خود افزایش دهند و گفتگوي خود را تنها در رفع نیازهاي رو .4

زندگی محدود نسازند. می توانیم با این پرسش ها کودک را به تفکر واداریم و در موقعیت مناسب از کودک 

؛ و بعد افق دید کودک را به فرا رفتن از «نظرت در این باره چیه و منظورت چیه و بیشتر برام بگو»بپرسیم: 

 مسائل توسعه دهیم.

 طول دهند تا در ها سوق ان باید توجه کودک را به سوي نشانهجهان سرشار از نشانه هاست. والدین و معلم .7

 برسد.  نشانه موضوع با نشانه رابطۀ درک صحیحی از بتوانند به خویش زندگی

در اینجا به هر موقعیتی که معناي زندگی کودک را توسعه دهد و دیدي تازه در او ایجاد کند تمرین محسوب  .7

 دیدن منظرة طبیعی یا فیلم و ... این تمرینات انجام شود. در نتیجه می کنیم، و باید در حین گفتگو، بازي،

حل شود او را براي قدم هاي بعدي جهت کشف معناي زندگی  کودکتمرینات مبتنی بر موقعیت که توسط 

 توانمند خواهد کرد.
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گري را ، میل به کنجکاوي یا فطرت جستجوپاسخگویی سریع والدین و معلمان بالفاصله بعد از پرسش کودک .5

در کودک خاموش می کند. بنابراین با همراهی نمودن کودک در یافتن پاسخ، او را به جستجو و کنکاش عادت 

 دهیم.

 

 طراحی موقعیت:

الف( گفتگوي پدر و فرزند خردسالش قبل از خواب با موضوع زندگی و مرگ خوب )زمانی براي تفکر دربارة 

 کارهاي روزمره(: 

 امروز چه کارهایی کردي؟پدر: بابا جون برام بگو 

 فرزند: با دوستام بازي کردم، بستنی خریدم، به مامان کمک کردم، باغچه رو آب دادم.

 پدر: خُب! درختی که بابا بزرگ کاشته بود، بزرگ شده مگه نه؟

 : بله خیلی بزرگ شده! من هم همیشه مواظبشم و بهش آب میدم تا بزرگتر بشه و بهمون میوه بده.فرزند

 یاد بابا بزرگ افتادم که االن تو بهشته و ما رو نگاه میکنه. درسته بابا؟ ما رو می بینه!؟ :فرزند

 پدر: بله بابا جونم، االن تو بهشته و جاش هم خیلی خوبه،

همون طور که ما به درختا می رسیم تا بزرگتر بشن و میوه بدن. بابا بزرگ هم کارهاي خوب انجام می داد و االن 

 ا پاداش کارهاشو می گیره و خیلی هم خوشحاله که پیش خداست.هم داره از خد

 

نیکا، : شاگردان) ؛(ها نشانه در تأمل)گذارد  می نمایش به را گیاه یک رویش از کوتاهی فیلم کالس در معلم ( ب

 غزل، محیا(

 داشت؟ خاصی نکتۀ آیا فهمیدین؟ چی فیلم این از ها بچه: معلم

 .کنه می رشد برسه بهش خورشید نور و آب و بشه کاشته مناسب خاک در اگه گیاه: غزل

 رشد و باشه نداشته شرایطو این که هست گیاهی اصلن کنه؟ نمی رشد باشه نداشته شرایطو این اگه یعنی: معلم

 کنه؟

 .باشن داشته شرایطو باید ها گیاه همه! نه: نیکا

 کنه؟ رشد بازم تونه می افته؟ می اتفاقی چه کاشتم که ي دانه اون براي باشه نداشته شرایط این اگه: معلم

 .میشه فاسد و نمیکنه رشد و مونه می شکل همین به  گیاه دونۀ اون: محیا

 باشه؟ براشون رشد شرایط باید یعنی هستن؟ ها گیاه مثل هم اونها چطورن؟ دیگه موجودات: معلم

 !بله: محیا
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 موجوداتی؟ چه مثل: معلم

 .. !حشرات! حیونا مثل: محیا

 !انسان مثل: غزل

 کنه؟ رشد که باشه داشته شرایطی چه باید انسان مگه! انسان: معلم

 ...بکشه، نفس بخوره، غذا باید: نیکا

 .بخوابه: محیا

 میشه؟ چی نباشه شرایط این اگه اما! آفرین درسته،: معلم

 .بمیره زود ممکنه... کنه کار. بخونه درس تونه نمی دیگه. میشه مریض: غزل

 داشته نیاز بهش که هست ام دیگه چیزاي داره؟ نیاز خواب و غذا به فقط کنه رشد که این براي انسان مگه: معلم

 باشه؟

 .باشه داشته هم خونواده باید تونه نمی که تنها: محیا

 .باشه داشته دوست باید! خانم: نیکا

 چیزي؟ چه دیگه: معلم

 .بکنه شادي و موفقیت احساس کنه می که کارهایی از و باشه داشته خوبی حس:  غزل

 کنه؟ رشد تونه نمی باشه نداشته خوبی حس انسان اگه یعنی:  معلم

 .حاله بی و گیج همش و. نیست خوب زندگیش آدم این: محیا

 بشه؟ خوبتر و خوب زندگیش که کنه؟ خوب رو آدم حس تونه می چیزي چه: معلم

 .... باشه، داشته دوست مادرشو و پدر. کنه کمک خودش از کوچکتر به: غزل

 همیناس؟ فقط آیا ها؟ چی دیگه: معلم

 ..کنیم رشد تا داده نعمت همه این که کنیم تشکر خدا از: نیکا

 بخواهیم. کمک ازش و بزنیم حرف باهاش همیشه و باشیم باید دوست خدا با! پس

 

 گیري: نتیجه -6

 مسئله این با انسان درگیري شیوة واقع، است. در« زندگی معناي»، پرسش از بشر هاي پرسش ترین مهم از یکی

 سعادت سرنوشت نیز و زندگی اصلی مسیر کنندة تعیین دهد، می انجام آن به پاسخ براي که هایی تالش و مهم

 زیستن بهتر در راستاي تربیت تربیتی نیز ساماندهی مهم فیلسوفان اهداف از یکیبنابراین  .اوست شقاوت یا آمیز

شیوه هاي یاددهی در تحقق یادگیري معنی دار نقش بسزایی دارند. . است بوده انسان زندگی به بخشی معنا و
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یک شیوة مؤثر آموختن است که در آن به جاي اشاره و « آموزيروش»طراحی هدفمند موقعیت هاي یادگیري یا 

که  تأکید بر محتوا و آموزش مستقیم به کودک، یک رشته از اعمال و فعالیت ها بازشناخته و ساماندهی می شوند

نتیجۀ اجراي آن ها توسط متربی، تحقق یادگیري، افزایش فهم او و نیل به هدف مورد نظر مربی را در پی دارد. 

در این پژوهش ابتدا با استفاده از مبانی فلسفی زندگی معنادار در اسالم )شامل مبانی هستی شناسی، معرفت 

تنتاج شده اند )با مقدماتی از مبانی، اصول شناسی و ارزش شناسی(، روش هاي تربیتی درک معناي زندگی اس

خدا،  انفس، یاد و آفاق در( ها نشانه)الهی  آیات به عقالنی نگرشزندگی معنادار از منظر اسالم( که عبارتند از: 

خداباوري،  تقویت و خداوند شناخت، خداوند با دائمی ربط و بودن نیازمند بر مرگ، تأکید و خلقت در تدّبر و تفکر

 زندگی، فراهم معناي یافتن براي آنها، تالش شناسایی و زندگی به دهنده معنا امور روي بر تفکر براي انگیزه ایجاد

 گرفتن دعوت به الگو و کامل حقایق، شناساندن انسان و شواهد طبق کردن معنوي، عمل و محیطی شرایط آوردن

 هاي آخرت، توجه به ارزش و دنیا بین شدن قائل ارزشی هستی، تفاوت و زندگی از شناسانه زیبا آن ها، تفسیري

 ندادن است. خداوند نسبت زندگی را به  ها رنج و ها انسانی و در آخر سختی واالي

هاي یادگیري موجود در ادامه، متناسب با روش هاي تربیتی توسعه دهندة معناي زندگیِ استنتاج شده، موقعیت

در مدرسه و خانه، تبیین گردیده و مورد بازسازي قرار گرفته اند. بدین معنی که براي هر یک از روش ها، توصیف 

موقعیت و توجیهی فراهم شده که تسهیل کنندة یا توسعه دهندة درک معناي زندگی توسط متربیان باشد. 

مربی، کودک را با مسئله  ؛همچنین شامل طرح مسئله استیادگیري به دو معنا شامل عوامل مادي و محیطی و 

را به حل مسئله هدایت کند. در این متربی اي ملموس رو به رور می کند و در جریان یادگیري است که می تواند 

پژوهش سعی شد که راهکارهایی براي والدین و مربیان ارائه شود و دو سناریو از گفتگوي پدر و فرزند در منزل و 

وي معلم و شاگردهایش در مدرسه نیز براي اعتالي درک و ارتقاي فهم معناي زندگی متربی نوشته و ارائه گفتگ

گردید. والدین در خانه و مربیان در مدرسه با بهره بردن از روش هاي تربیتی ارائه شده در این پژوهش می توانند 

 در کنار کودک شناخت معناي زندگی را تسهیل نمایند. 

 

 ابع:فهرست من -7

 قرآن کریم -

 کتاب در اسالم منظر از زندگی معناي هاي مؤلفه بررسی»(. 1161).مسعود چاري، حسین و کبري اسدپور، -

 .1-12صص ،1 شماره دوم، سال یادگیري، و آموزش مطالعات ،«متوسطه دورة زندگی و دین درسی هاي

 .ویرایش: تهران ،تربیتی شناسی روان(. 1164) .اسماعیل بیابانگرد، -

 .سمت: تهران ،غرب در تربیتی آراي سیر(. 1110). علیمحمد کاردان، -
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 محور با موقعیت آموزش راهنماي (.1111).متوسطه  اول دوره آموزشی هاي گروه ریزي برنامه  کارشناسی -

 jamedu.com-www.amملی،  درسی برنامه رویکرد و بر مبانی تأکید

 .ارسباران: ، تهرانشناسی تربیتی روان (.1160) .کریمی، یوسف -

 و نیک نشان شقایق انصاري، مریم رضا شواخی،علی ترجمۀ .و تربیت تعلیم فلسفۀ(. 1116). نل نودینگز، -

 .نوشته: اصفهان ،(1110). محمدي سیروس

 و تعلیم فلسفه در پژوهش هاي روش و ها رویکرد(. 1161). طیبه توسلی، و نرگس سجادیه، خسرو؛ باقري، -

 .اجتماعی و فرهنگی مطالعات پژوهشکده: تهران ،تربیت

 تربیت و فرهنگ عرصۀ در اي نامه فصل ،«اسالم دیدگاه از خودتربیتی هاي روش»(. 1161).اسماعیل دانش، -

 .17-17 صص یازدهم، شمارة پنجم، سال اسالمی

 نامه ،دین فلسفۀ ،«داستایفسکی دیدگاه از زندگی معناي» (.1111). مریم محبتی، هدایت، تبار، علوي -

 .127-170صص ،1 شماره دهم، سال حکمت،

-10صص ،1شماره ،7 دوره ،دین فلسفۀ پژوهشنامه ،«زندگی معناي معناي»(. 1167). عباس امیر علیزمانی، -

71. 

 و علمی: تهران ،(1112) علیخانی اسماعیل منتقد و مترجم زندگی، معناي(. 2001) .جان کاتینگهام، -

 .فرهنگی

 .اُسوه: قم باقر، محمد اي، کمره: شارح و مترجم ،کافى اُصول(. 1157). یعقوب بن محمد کلینی، -

 .امین نشر: تهران اسالم، تربیتی نظام بر درآمدي(. 1160).علی محمد ، آبادي ده حاجی -

- Maddi, S. R., Khoshaba, D. M., Harvey, R. H., Fazel, M., & Resurreccion, N. (2010). The 

personality construct of hardiness, V: relationships with the construction of existential meaning in 

life. Journal of Humanistic Psychology. 

- Hyde, W. D. W. (1911). The five great philosophies of life. Macmillan.  

-  Thagard, P. (2010). The brain and the meaning of life. Princeton University Press.  

- Shin, J. Y., & Steger, M. F. (2014). Promoting meaning and purpose in life. The Wiley 

Blackwell Handbook of Positive Psychological Interventions, 90-110.  
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 ی نوربرت الیاسشناس جامعهمتمدن سازی، با استناد به  مثابه بهتربیت 

 

 1آرزو آزادمهر 4منیره پیران 0عصمت فیروزکوهی 8رضا بالغت 3نام نویسندگان:مسعود خنجرخانی

 

 چکیده:

الیـاس  ی فرایند محور نـوربرت  شناس جامعهمتمدن شدن با استناد به  مثابه بههدف اصلی این پژوهش وصف تربیت 

. الیـاس  باشـد  یمـ ي تحقیق کیفی ها روشاستنتاجی، از نوع  -باشد. روش تحقیق در این پژوهش روش تحلیلیمی

دارد،  دنبال بهحاصل نوعی ارتباط دانسته که قابلیت مهار و تنظیم نفس را  داند یمرفتار برتر را رفتار متمدن شده 

. دهد یمقرار  ریتأثرفتار فرد را تحت  میرمستقیغناآگاهانه و  رتصو به اغلب و شود یمایجاد  ها انساناین قابیلت در 

. در شـود  یمـ ي تمدن یا معیارهاي رفتار صحیح، از سوي فکر مسلط)فرد یا گروه( تعریف، حمایـت و ارائـه   ها مالک

نگـی  ي، انتقال میـراث فره دار شتنیخوي ثانویه نیست، اهدافی چون ها يتوانمندتربیت جز بهبود  اهداف انیماین 

 است. از سوي جامعه شده فیتعریادگیري معیارهاي و 

 ی نوربرت الیاسشناس جامعهتربیت، متمدن سازي، تمدن، مهار نفس،  ی کلیدی:ها واژه

 

 مقدمه:

، ارتبـاط بـین   هاسـت  انسـان مهـم جوامـع بشـري اسـت و الزمـۀ زنـدگی اجتمـاعی         مسائلتعلیم و تربیت یکی از 

 تـوان  یمـ با متمدن شدن افراد و گسترش فرهنگ و تمدن تا بدان حد اسـت کـه    ها انسانو تربیت  وپرورش آموزش

نیز نمود بیشـتري   وپرورش آموزشي واالتري از فرهنگ و تمدن برسد، نقش ها هیپاگفت به هر نسبت که جامعه به 

 .شود یمگفت پیشرفت تمدن و فرهنگ همان تربیت محسوب  توان یم که يطور بهدارد. 

 موردمطالعـه را  هـا  فرهنگي مختلف رشد تمدن و گسترش ها جنبهو متفکران بسیاري  پردازان هینظربر این اساس 

ي متفاوتی شده است. مثالً برخی انتقال میراث فرهنگی، برخی بازسازي آن، ها هینظرکه منجر به ارائه  اند دادهقرار 

( از سـویی  1111.)گوتک، انـد  تهداشـ ي دیگران و الگوگیري را گامی مهـم در متمـدن سـازي    ها داشتهگروهی اخذ 

جهـانی )فرامحلـی(    شـده  رفتـه یپذبرخی متمدن شدن را رعایت اصول زندگی گذشتگان و گروهی رعایـت اصـول   
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 .دانند یم

از تعریف وي دریافـت کـه    توان یمی خوب بهبراي دورکیم، تعلیم و تربیت موضوعی کامالً اجتماعی است. این امر را 

یی کـه هنـوز بـراي زنـدگی     هـا  نسـل روي  سـال  بـزرگ ي هـا  نسلاز تربیت ارائه کرده است؛ تربیت عملی است که 

و هدفش این است که در کودک شـماري از حـاالت جسـمانی، عقالنـی، و      دهند یماجتماعی پخته نیستند، انجام 

و نیز محیط و شرایطی که فرد به نحو خاصی بـر آن آمـاده    ي سیاسی جامعهاخالقی را برانگیزد و پرورش دهد که 

 (1166ي، آباد دولت. )صالح امیري، کند یمشود اقتضا 

به این طریق کـه   کند یمحفظ  ها آندیدگاه افالطون، تمدن حقیقت معرفت را از طریق نهادینه کردن  اساس بریا 

این وظیفه مدرسه است که از دانش و مهارت و انضباط  ژهیو به ابدی یمدستاوردهاي هر نسلی به نسل بعد از انتقال 

را  هـا  بچـه پیشین پاسداري کند. مدرسه از طریق انتقال عامدانه میراث فرهنگی به شکل منظم و متوالی و متراکم 

 (1111. )گوتک، کند یمبراي آینده آماده 

دن، نشان داده شده است کـه ایـن   ي نوربرت الیاس در باب متمدن شها هینظردر این تحقیق بعد از وصف اجمالی 

 تعریف از متمدن شدن، همان تربیت است که در جوامع مختلف رایج است.

 

 مبانی نظري:

نوربرت الیاس در بیست و دوم ژوئن در بر سالو آلمان )که اکنون با نام روکال و در لهستان قـرار دارد( متولـد شـد.    

بازنشسـته شـد و در    1172رسال و به پایان رساند. او در سال در دانشگاه ب 1124وي دورة دکتراي خود را در سال 

 (. Encyclopedia Britannicسن نودوسه سالگی در آمستردام هلند درگذشت )

ی بود کـه مطالعـاتش بـر    شناس جامعهاست. او  جامانده به اش يکاري ها نهیزماثر در  20از نوربرت الیاس در حدود 

یـک چهـره عمـده در     عنـوان  بـه روابط میان قدرت، رفتار، عاطفه و آگاهی متمرکز بود.  کتـاب مهـم او کـه وي را    

 به چاپ رسید. 1111( نام دارد که در سال  civilizing processفرایند متمدن شدن ) اندینما یمی شناس جامعه

اروپایی یا طبیعت ثـانوي یعنـی سـاختارهاي روانـی ویـژه شخصـی       ي ها صهیخصجلد اول کتاب به توسعه تاریخی 

ي شده بودند و در جلد دوم کتاب بـه بررسـی علـل ایـن فرآینـدها      زیر قالبي اجتماعی ا ستادهیاکه با  پرداخت یم

هـم پیونـدي    حـال  نیدرعـ گراي مدرن و تمـایز و ناهمسـانی و   ي تمرکزها حکومتها را در نخستین پرداخت و آن

 بافت جامعه یافت.فزاینده 

یعنی در همان سالی به چـاپ رسـید کـه سـاختار منسـجم و مسـتحکمی کـه از آن         1111این اثر الیاس در سال 

 (1161.)مجدالدین، ختیفروري بر بریسم ریگ اوجرا شرح داده بود با فوران و  آنسخن گفته و 
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 سوي تمدن:به

که منظور از تمدن چیسـت؟   کند یمرا مطرح  سؤالالیاس در کتاب فرآیند متمدن شدن با دید وسیع تاریخی این 

ـ ، ادب، نداشت، خشن بود، زد یمچرا بشر متمدن فعلی معتقد است که بشر قبلی دست به خشونت  بـود و   رحـم  یب

و مهربـانی   ردیگ یممورد شماتت قرار  ؟ در حال حاضر ما شاهدیم که خشونت ورزیدنرساند یم خودآزاربه همنوع 

 -)ابـاذري  شـود  یمـ و تـا حـدودي هـم رعایـت      ردیگ یمقرار  دیتأکو مالطفت کردن و رعایت آداب معاشرت مورد 

1161.) 

 وو خـوي تجاوزکارانـه    کردنـد  یمکه در دوران قرون وسطی مردم مستقیماً در جنگ شرکت  دارد یمالیاس اظهار 

. ورزش و اوقـات  کننـد  یم. اما در حال حاضر مردم این تمایالت را در خود پنهان ختندسا ینمخود را پنهان  خشن

 شـده  لیـ تحمیی است که بر مردم ها یدان آدابو  شده سرکوبالیاس جایگزینی براي همان خوي هاي  ازنظرفراغت 

 (.1161است )مجدالدین، 

 نندینشـ  یمـ امّا با لذت به تماشاي فیلمی  دانند یمرا نشانۀ توحش  آنمردم اکنون خود از ریختن خون ابا دارند و 

 داننـد  یمـ ی نزاکت یبو یا مردم اکنون گالویز شدن با یکدیگر را  کند یمنفر را سالخی  ها دهکه در آن قهرمان فیلم 

طریـق   از میرمسـتق یغ طور بهیا آن را  روند یمامّا با طیب خاطر با صرف مبالغی به تماشاي مستقیم مسابقۀ بوکس 

 .کنند یمزیون نگاه تلوی

( حاصـل آرایـش    leisureization« )فراغتـی شـدن  ( » sportization)الیاس ورزشـی شـدن    ازنظربه همین سبب 

که به وجـود   دیگو یمجدید نیروها در عصر حاضر است. وي در تحلیل فرآیند ورزشی شدن جامعه جدید انگلستان 

 مجلـس راگبی، کریکت و فوتبال مصادف است با تشـکیل   ی، شکار روباره،زن مشتي جنبی از قبیل ها ورزشآمدن 

 «.توري»و « بیگ»در انگلستان و فرو نشستن مبارزة خصمانه اقوام

 

نبـود. درواقـع در جوامـع     وجـه  چیهـ  به درگذشته شود یماین انضباطی که اکنون )در جوامع متمدن کنونی(رعایت 

 . شدند یمکمتر دچار شرم و حیا  قدیمی تن مردم تحت قیود نبود، رها و آزاد بودند و مردم

ي متعددي ها مثال. وي ردیگ یم، از خشونت ظاهري بیشتر فاصله شود یم تر متمدنبشر  هرقدري متعددي ها مثال

کـه شـکل   طوريبه آورند یمغذا  زیم سرو  پختند یمگوسفند را درسته  درگذشتهمثالً در مورد غذا خوردن  زند یم

له شود که شکل اصلی خـود را   قدر آنهمین گوشت  شود یمولی در عصر جدید سعی  شد یمگوسفند کامالً حفظ 

 هـا  آن، مانند این است که کند یمي گوسفند مردم را دچار دستپاچگی و شرم  درستهبدهد ، چراکه شکل  دست از

 (1161، ، گوشت از شکل طبیعی خود خارج گردد )اباذريشود یملذا سعی  خورند یمي را ا زندهدارند موجود 

ي اسـتبدادي  هـا  دودمـان در دربـار   خصوص بهدر دربارها و  ها کنترلاز حیث تاریخ الیاس معتقد است که این نوع 
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 (1161صنعتی تسري یافته است )مجدالدین،  شده سیتأسبه جوامع تازه  ازآنجاو  جادشدهیا

ي عقالنی ایجاد شـده و محصـول عمـدي    ا وهیشدر واقع در تاریخ بشري چیزي نیست که نشان دهد، این تحول به 

 (1166ي قبلی اتفاق افتاد )جالئی پور، محمدي، زیر برنامهی این تحول بدون طورکل بهبوده است.  ها گروهافراد یا 

فرآیند گسترش تمدن نوعی فرآیند آموزشی غیرارادي براي نوع بشر است که در نخستین روزهـاي تـاریخ بشـري    

ي بسیار تا به امروز ادامه یافته است. غایت این فرآیند نامعلوم است فقـط جهـت آن   هاگرد پس رغم بهآغاز گشته و 

 (1155روشن و مشخص است )الیاس، 

 

 نفس: کنترل ومهار 

، بـه انـواع   شـود  یمـ و الزاماتی که از جانب دیگران و از زوایاي مختلـف بـر فـرد اعمـال      ها تیمحدودچگونه  که نیا

زنـدگی   صـحنه  پشـت ي غریزي انسـان بـه   ها تیفعالچگونه  که نیا، شود یمبدیل ت« مهار و تنظیم نفس»گوناگون 

چگونـه تنظـیم کـل     کـه  نیـ او باالخره  رندیگ یمو زیر پوشش احساس شرم و حیا قرار  شوند یماجتماعی او رانده 

. شـود  یمـ و فراگیرتـر   تـر  متعـادل ، تـر  ثباتبا  روز روزبهحیات غریزي و عاطفی از طریق فرآیند مداوم کنترل نفس 

پیش ارائه کرده باشـند و سـپس بـه     ها قرني نیست که آدمیان ا یعقالناز این موارد حاصل طرح  کی چیهمطمئناً 

ي هـا  سـده »در  تیـ درنهاباشـد و   افتـه ی انتقـال منزلۀ وضعیت مطلـوب و غایـت کـنش، از نسـلی بـه نسـل دیگـر        

 باشد. افتهی تحققکامل  طور به«پیشرفت

و آشفته هم  نظم یبتغییرات  رشته کي قبلی نیست، صرفاً یزیر برنامهاین تحول، گرچه مبتنی بر قصد و  وجود نیباا

 (.1166نیست )جالئی پور، محمدي، 

( مرتبط است قـابلیتی کـه شـرط    noitaluger-flesفرایند تمدن یا مدنیّت با قابلیت اکتسابی مهار و تنظیم نفس ) 

ي سرنوشت یـا غرایـز و عواطـف    زهایوخ افتنین قابلیتی رفتار آدمی تماماً تابع الزم بقاي هر انسانی است. بدون چ

و هرگـاه ارضـا نشـده     کننـد  یمخویش خواهد بود غرایزي که اگر تنظیم و مهار نشوند، ارضاي فوري خود را طلب 

 وحمـل رنـج   . بدون تنظیم نفس اکتسابی، آدمی قادر نخواهـد بـود، بـدون ت   شوند یمباقی بمانند، موجب بروز درد 

اندازد و یا شیوه و جهت تعقیـب   ریتأخواقعی به  واحوال اوضاعبسیار، ارضاي غرایز خویش را بنا به مقتضیات  عذاب

 را تغییر دهد. ها آن

طفل کوچکی است که طبیعتاً هنوز قـادر بـه تنظـیم غرایـز و عواطـف خـود یـا         سان بهبدون چنین قابلیتی آدمی 

 (1155در میان سایر آدمیان زندگی کند)الیاس،  تواند ینم رو نیازاتنظیم نفس خود نیست و  الواقع یف

 رفتـار ویژگی تغییرات روانی در طول فرآیند گسترش تمدن عبارت است از شکلی بسیار پیچیده و پایدار از کنترل 

ه فـرد حتـی اگـر هـم بخواهـد،      .نوعی مهار و کنترل نفـس کـ  دواند یممکانیسمی خودکار در فرد ریشه  مثابه به که
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 (1161در برابر آن مقاومت کند.)مجدالدین،  تواند ینم

 

 مکانیسم ناآگاهانه مهار:

و تالش براي انجام رفتارهاي مناسب، درون ایـن شـبکه چنـان مهـم      اند گستردهي پیچیده و قدر به ها کنششبکه 

فس همچون مکانیسمی خودکار در فرد شـکل  است که عالوه بر شکل آگاهانۀ کنترل نفس، نوع دیگري از کنترل ن

، دار شـه یري هـا  تـرس به کمک حصـاري از   کوشد یمکه طرز کار آن ناآگاهانه است. این نوع کنترل نفس  ردیگ یم

مانع آن شود که رفتار اجتماعی پسندیده را نقض کند، اّما درست به ایـن دلیـل کـه طـرز کـار آن ناآگاهانـه و بـر        

)جالیـی پـور،    شـود  یمـ سبب تصادم رفتار فرد با واقعیت اجتمـاعی   میرمستقیغ طور هبمبناي عادت است همواره 

 (1166محمدي، 

ی و غرایز دیگران همپاي تحول نوع بشر در جهتی معین آدم خودالگوي تنظیم نفس یعنی نحوة پیوند آن با غرایز 

این فرایند مرتبط است. اما ایـن واقعیـت کـه تمـدن واجـد جهتـی        جهت بای درست به. مفهوم تمدن کند یمتغییر 

ي زیـ ر برنامـه حاکی از وجود هدف یا غایتی خاصی نیست. این فرایند چنانچه گفته شـد   وجه چیه بهمشخص است، 

 (.1155نشده است )الیاس، 

منش انسان متمدن  که به جزئی از شود یمي پدیدار ا یاساسخصلت  مثابه بهثبات خاص مکانیسم کنترل نفس که 

نهادهاي اصلی جامعه دارد. فقـط   روزافزونبدل شده، رابطه بسیار نزدیکی با انحصاري شدن قدرت فیزیکی و ثبات 

آن  جـه یدرنتکـه   کننـد  یمیی کسب ها یژگیوي نسبتاً پایدار است که جوامع، ها يانحصارگر گونه نیاي ریگ شکلبا 

غـاز کـودکی خـود را بـا الگـویی بسـیار مـنظم و مشـخص از تنظـیم          ، افراد عضو ایـن جوامـع از همـان آ   ها یژگیو

 شـدت  بهي است که این نوع مهار و تنظیم نفس انحصارگري انواع گوناگون ریگ شکل. فقط با کنند یمنفس،سازگار 

 (1166)جالیی پور، محمدي،  گردد یمو به طبیعت ثانوي بدل  شود یم خودکار

ی تطبیقـی غنـی را تـدارک    خیتار مواد، ها قرني متمدنانه در غرب طی رفتارهاالیاس براي مطالعه جایگزین شدن 

بـه معنـاي آن    تنهـا  نـه به لحاظ روانی و رفتـاري   ساالن بزرگدید. در این فرآیند چگونگی فاصله گرفتن کودک از 

ي هـا  سـوژه و باید مجدداً در هر نسل متمدن شوند بلکه همچنین رفتار بـا دیگـران از قبیـل زنـان      ها بچهاست که 

مهار کردن خشـونت در سـاختار اجتمـاع رخ داد یـا      منظور بهوي تغییراتی که  ازنظر. کند یماستعماري را تسهیل 

 (1110همان فرایند تمدن در روابط قدرت و منزلت اهمیت کارکردي دارد .)اباذري، شریعتی، فرخی، 

مـنظم مهـار و    طور بهکه چگونه خود را  آموزد یمبا پیچیده شدن هستی اجتماعی، فرد  زمان همي اخیر ها دورهدر 

اکنون به دلیـل وابسـتگی    ازآنجاکهزندانی امیال و عواطف خود نیست اما  و ریاسکنترل کند. او دیگر مثل گذشته 

اسـت، پـیش از پـیش در رفتـارش و در      محدودشـده ي طیف وسیعی از مـردم مقیـد و   ها تیفعالبه  اش يکردکار 
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عواطفش تـابع کنتـرل و نظـارت اسـت. بـه یـک معنـا، زنـدگی خطـر کمتـري دارد، امـا            ارضاي مستقیم امیال و 

کمتـر   هم آن. بعد هیجانی و احساسی شود یمیی آنی و مستقیم مربوط جو لذتکه به  آنجاتا  کم دست، حال نیدرع

 است.  

. شـود  یمـ ، تصاویر ساخته ها کتاب، ها لمیف، اهایرؤچیزهایی که در زندگی روزمره وجود ندارند، در  لیدل به عالوه به

ي بعـد  هـا  دورهو در  آورنـد  یمـ یی درباره جوانمردي و شوالیه گـري روي  ها رمانبه همین دلیل، اشراف به خواندن 

کـاهش   ها جنگو  ها خصومت. برخوردهاي فیزیکی، پسندند یمي حاوي خشونت و عشق اروتیک را ها لمیفبورژواها 

، از غـذا  زیـ مکردن اجساد حیوانات مرده و اسـتفاده از چـاقو سـر     تکه تکهباشد، حتی  ها آنو هرچه یادآور  ابندی یم

 (1165.)جالیی پور، محمدي،  گردد یمتابع قواعد، اجتماعی دقیق  کم دستو یا  شود یمانظار دور 

 

 فردیت سازي:

مفهوم یگانه تمدن توصیف شـود.   مثابه بهدرواقع الیاس چهارچوب تفسیري را بسط و گسترش داد که ممکن است 

ي تقلیـل  هـا  مـدل جـایگزین   درازمـدت را براي مطالعه فراینـدهاي   تر بسندهو  تر عامهدف او این بود که پارادایمی 

ي قـدرت اجتمـاعی بـه اشـکال متنـوع و      هـا  یدگرگـون ی کالسـیک کنـد. تمرکـز روي    شناس جامعهو ناکامل  انهیرا

فراینـد   حال نیدرعي آن ناکام مانده بود. پرداز مضمونی در شناس جامعهي را آشکار کرد که سنت ا نهیزم -بسیارش

کرد الگوهاي تغییر و روندهاي در حال توسـعه فردیـت سـازي را    که الیاس آن را درک می طور همانمتمدن شدن 

 (1110. )اباذري، شریعتی، فرجی، گرفت یبرم در

یاس را به این معنی دانست که در جوامع کنونی میدان جنـگ و نـزاع بـه درون    توسعه فردیت سازي ال بتوان دیشا

فرد با فرد تخلیـه   نزاع درمستقیماً  درگذشتهاست. بخشی از فشارهاي روحی و تمایالت شدید که  افتهی انتقالفرد 

ي اسـت کـه   زیـ مآ مسـالمت و الزامـات   هـا  تیمحدود. درون فرد آیینۀ شود یماینک در درون انسان انباشته  شد یم

در درون او تثبیـت و تحکـیم    خودکـار . نـوع الگـوي عـادت شـبه     شود یمۀ روابطش با دیگران بر او اعمال واسط به

امیال و عواطف فرد را در جهت انطباق با سـاختار اجتمـاعی، کنتـرل،     کوشد یمکه « فرامن»، یعنی نوعی شود یم

 متحول و سرکوب کند.

ي هـا  تعـارض ، تضادها و کنند ینممستقیم در روابط آدمیان بروز پیدا  طور بهدیگر اما این امیال و عواطف شدید که 

 .شود ینمی رفع آسان بههمیشه  کند یمشدیدي درون فرد ایجادمی کنند. تضاد و تعارضی که فرد با خودش پیدا 

، آن نوع تحول نفس که جامعه کنونی ما به وجود آورده است، همواره به ایجاد تعادل جدیدي بـین  تر قیدقبه بیان 

بخشی از  انیطغبلکه اغلب اوقات دستخوش اختالفات کوچک و بزرگ  انجامد ینم« کنترل میل»و « ارضاي میل»

ی را دشـوارتر و حتـی   شخصیت فرد علیه بخشی دیگر یا نوعی تزلزل دائمی است که اجـراي کارکردهـاي اجتمـاع   
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ي عمودي و فراز و فرودهاي بـین تـرس و لـذت یـا شـادمانی و رنـج       ها نوسان. در جوامع کنونی کند یم رممکنیغ

، اما شکافی افقی درون کلیت شخصیت فرد پدیدار شده است و تنش بین فرامن و ناخودآگاه یعنـی  اند افتهکاهش ی

 (1165است .)جالیی پور، محمدي،  افتهی شیافزا اند شدهامیال و آرزوهایی که پس رانده 

ي هـا  صـحنه به بیان فرآیند سرکوب و واپس راندن مرگ از آگـاهی عمـومی و   « تنهایی دم مرگ»الیاس در کتاب 

، امـا ایـن مـرگ در    رنـد یم یمي بهداشتی تر ا وهیشبه  هرچند ها انسان. در جوامع مدرن، پردازد یمحیات اجتماعی 

. جابجایی از بستر احتضار در میان خویشان و نزدیکان به تخت بیمارسـتان  ونددیپ یمع انزواي عاطفی کامل به وقو

بنـدي اجتمـاعی و رفتـار    در شـکل  تـر  گستردهدر میان پزشکان و پرستاران، خود معرف نوعی دگرگونی و تغییري 

 (1167متمدنانه است )الیاس، 

ي اساسی الگوهاي پیوستگی اجتماعی در جوامع کنونی در صورتی نسبتاً آسـان اسـت، کـه نـه     ها یژگیوتشخیص 

 واسـطه  بهرا نیز مطالعه کنیم. در این جوامع  ها آنفقط، ساختارهاي ایستاي این الگوها، بلکه نحوه تکوین اجتماعی 

که فرد براي  دهند یمو الزاماتی  ها تیمحدودي مردم و طرد خشونت ،جاي خود را به ها گروهي متقابل ها یوابستگ

 منظـور  بـه ي و بازاندیشی مـداومی هسـتند، کـه    نگر ندهیآ. این الزامات شخصی، که مبتنی بر شود یم قائلخودش 

آگاهانه و تا حدي نیـز  « کنترل نفس» صورت به، بعضاً اند شدهي کنش از کودکی در او القا ها شبکهسازگاري فرد با 

 .رادارند خودکارعادات 

الگوي  برحسبامیال و عواطف  تر قیدقو کنترل  تر مداومي دار شتنیخوف از این الزامات شخصی تعادل بیشتر، هد

 (.1165پیوستگی اجتماعی است. )جالیی پور، محمدي،  شده کیتفک

و شـاکله ثـانوي    میابیـ  یمـ الیاس معتقد است ما ذاتاً اجتماعی هستیم و از طریق روابط خود با دیگران موجودیـت  

.یک اصل مکمل مهم در اینجا این است که مطالعه فرایند توسعه و تحول اجتمـاعی کـه    میده یمود را گسترش خ

ی و شـناخت  روانیعنـی فراینـد توسـعه    « تکـوین روانـی  »،ضرورتاً با تحلیل نامد یم« تکوین اجتماعی»الیاس آن را 

 تحول و تغییر در ساختار شخصیتی مرتبط است.

وارد شدن مـردم   دهنده نشانالیاس  ازنظری بازي تشبیه کرده است. الگوهاي بازي نوع بها الیاس زندگی اجتماعی ر

صرفاً وابسـته بـه    کنند یم. روابطی که مردم با یکدیگر برقرار ونددیپ یمدر شبکه روابط است که آنان را به یکدیگر 

کـنش متقابـل عمـومی اسـت      ي بنیـاد هـر نـوع   رعمـد یغي متقابـل  هـا  یوابسـتگ نیست بلکه  ها آناعمال آگاهانه 

 (.1161)مجدالدین، 

 فـن .و جهش در گسـترش  داند یمبا فن گستري مرتبط  فندر پژوهشی دیگر الیاس گسترش تمدن را با گسترش 

و نـوعی نظـم و انضـباط را الزمـۀ جامعـۀ       دانـد  یمـ را عامل تجربۀ جهش در گسترش تمدن تودة وسیعی از مردم 

کـه در حـال حاضـر     زنـد  یمـ . و مثـال  دانـد  یمي به وجود آمده فنّاورصنعت و که در اثر پیشرفت  داند یمواحدي 
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خودرو شخصی جزء ثابتی از زندگی افراد شده است. اما رعایت قوانین راهنمایی و راننـدگی   ژهیو بهخودرو موتوري 

 .داند یممتکی به تنظیم نفس خود رانندگان است و این را جهش تمدن 

کـه   داند یمي براي ترافیک جهانی در حالت صلح یا جنگ ا رسانهي  منزله بهواپیما را ه روزمندانهیپالیاس پیشرفت 

محصـول ایـن    حـال  نیدرعـ ي داشته اسـت. و خـود   ا کننده نییتعي جهان سهم ها دولتدر پیوستگی متقابل همه 

 (1155پیوستگی بوده است )الیاس، 

طق با یکدیگر نقـش بـارزي در گسـترش تمـدن ایفـا      ساختن مردمان همه منا تر کینزدالیاس این وسیله با  زعم به

 که آنان تمدن خاص خود را حفظ کرده باشند. هرچندکرده است، 

و تغییرات متناظر بـا آن   سو کي تحول جامعه، از یها مؤلفهو دیگر  فنّاورانهي ها مؤلفهاز دید وي فاصله زمانی میان 

اسـت   فـن مرکزي در رابطۀ میان فرایندهاي گسـترش تمـدن و    مسائلدر ساختار شخصیتی از سوي دیگر یکی از 

 (1155)الیاس، 

یـک   هیـ ال یمنتهـ در دو  ندرت بهفرایند متمدن شدن افراد نتایج خوشایند و ناخوشایندش را  دهد یمواقعیت نشان 

 قرار دارند. هیال یمنته. اکثریت افراد متمدن در میانۀ این دو کند یمطیف منعکس 

امـر دشـوار    مینام یمیی که ما امروز غرب درجا« فرایند گسترش تمدن»افراد برحسب ساختار  ی اجتماعیده شکل

ي که فرد براي سـازگار شـدن و   ا نهیهزي است. در جوامع غربی مقاومت در برابر معیارهاي رایج تمدن و ا دهیچیپو 

ر جوامـع غربـی بیشـتر از    همواره باالست.و به همـین دلیـل افـراد د    پردازد یمدگرگونی عمیق کل شخصیت خود 

. کننـد  یمرا کسب  سال بزرگی، ساختار روانی یک سال بزرگاعضاي جوامع ساده، در کنار یادگیري نقش اجتماعی 

 ي آن کمابیش نشانگر پایان فرایند گسترش تمدن در سطح فرد است.ریگ شکلچیزي که 

 تـوان  یمـ . این فرایندها را شوند ینمد فرایندهاي گسترش تمدن در سطح فرد و جامعه فقط به جوامع غربی محدو

رقابت به یکدیگر وابسته کـرده اسـت، مشـاهده     فشار تحتدر هر جا که تفکیک کارکردها طیف وسیعی از مردم را 

ي عقالنی فـراهم  ها يهمکارکرد. همچنین در هر جا که انحصاري شدن قدرت فیزیکی زمینه را براي انواع و اقسام 

 تأمـل و مقاصد دیگـران، دوراندیشـی و    ها کنشافراد در تفسیر  کند یم جابیا کارکردهاساخته و هر جا که تثبیت 

ة سرنوشـت و درجـۀ فراینـدهاي    کننـد  نییتع. آنچه همواره ابندی یم، چنین فرایندهایی گسترش دهند یمبه خرج 

ي متقابل، سطح تفکیک کارکردها و سـاختارهاي خـود ایـن کارکردهاسـت     ها یوابستگگسترش تمدن است میزان 

 (1165محمدي،  –)جالیی پور 
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 ها: مرور پیشینه

( بر این باور است که فراگرد متمدن شدن فراگردي بدون نقطه آغاز است؛ اما در ارتباط با 2000نوربرت الیاس)

نظر اندیشمندان تحقیقات انجام شده باید اذعان داشت که از زمان افالطون به مسئله فرهنگ و تمدن توجه ویژه 

 شده و مورد بحث بوده است. 

( در تحقیقی با عنوان نوربرت الیاس و فرایند متمدن شدن به توصیف و تحلیل اندیشه الیاس 1161اباذري)

پرداخته است وي با بررسی نظریه الیاس در ورزش به این نیجه رسید که بر اساس این چهارچوب تئوریک 

حلی براي تجلی و ظهور رفتارها مثابه نوعی محل زندگی جسمانی در نظر گرفت.م توان به خشونت در فوتبال را می

 شود.  طورمعمول مجاز شمرده نمی هایی که به و خشونت

شناسی آرایشی به تحلیل این اندیشه  گذار جامعه ( نیز در تحقیقی با عنوان الیاس بنیان1161مجدالدین) 

جه رسید که مفهوم گیرد. وي به این نتی ها در آرایشی بسیار پیچیده شکل می پردازد که چگونه روابط انسان می

پیوندد و آنان را هم به انجام  ایی است که کنش افراد را به یکدیگر میپیوسته هاي متداخل و به هم آرایش بر شبکه

هاي متخاصم نیز با یکدیگر روابط و در نتیجه  دارد . حتی گروه سازد و هم از انجام کارهایی بازمی کارهایی قادر می

 دارند.بر یکدیگر تأثیرات متقابلی 

( با استناد به اندیشه الیاس پدیده مرگ را تبیین و تحلیل 1111در این میان کالنتري و تسلیمی تهرانی) 

 دانند. ها می اي از متمدن شدن انساناند و مرگ در بیمارستان  و در تنهایی را نمونه نموده

 

 شناسی :  روش

 ست.هاي تحقیق کیفی ا روش تحقیق تحلیلی استنتاجی از نوع روش

 

 :ها افتهی

پارادایم نظري متمدن سازي حاکی از اندیشه نوربرت الیاس و دقت نظر ایشان در خصـوص مهـار و تنظـیم نفـس     

ي رفتـار برتـر   هـا  حـوزه ي بـراي  بسـتر موضوعات کاربردي در نظام تعلیم و تربیت یعنی  نیتر مهمیکی از  تواند یم

خلـق شـرایطی    قصد به دیباي مربوط به آموزش، ها تالشخود و دیگران و جهان هستی را فراهم سازد . با رندهیفراگ

طی آن، تجربۀ یادگیرنده جنبه تطبیق وي با الگوي بسیار منظم و مشخص که مهار و تنظیم نفس نام  که نجامدیب

ز جامعه اسـت و منجـر بـه گسـترش     و باعث سازگاري با ساختارهاي اجتماعی که نوعی الگوپذیري ا باشد یمدارد 

 صورت گیرد. شود یمي ثانویه در شاگردان ها يتوانمند

 تیـ تقو بـا  توانـد  یمـ ي جامعـه  هـا  ارزشهمچنین تعلیم و تربیت در جهت هم سو کردن شاگردان بـا هنجارهـا و   
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ان تمدن اسـت را  عمل به هنجارها را که هم« فرامن»مکانیسم  ژهیو به کننده کنترلي ها سمیمکاني مختلف ها هیال

 متجلی کند.

ي فراگیـري ایـن مصـادیق توسـط     ریـ گیپبه مصادیق تمـدن در انتخـاب محتـواي دروس و     دیتأکمحتواي درسی: 

 شاگردان از جانب متولیان تعلیم و تربیت.

تواند همان نهادهاي تمدن ساز باشد که تغییر رفتـار شـاگردان را بـه سـمت رفتارهـاي      ی میآموزش نهادمدرسه و 

 .شود یمتمدن یافته باعث 

به آنـان   توان یمبرتري دارد. همچنین از طریق الگوسازي نیز  تأملروش آموزش: عمدتاً انتقال محتوا به بازسازي و 

 آموزش داد.

تعـدیل امیـال و تنظـیم غرایـز،      جملـه  مـن ن در قول و فعل افراد، ي تمدن و مصادیق آها جلوهمالک توفیق: رؤیت 

گسترش فضاي ذهن به فراسوي گذشته و آینده، عادت به پیوند دادن غرایز با تغییر رفتار و انتخاب رفتـار جدیـد.   

 تغییر سلوک به سمت متمدن شدن.

 

 ي:ریگ جهینت

ي جامعـه از رویکردهـاي نظـري متفکـران و     ها شارزتعلیم و تربیت در جهت هم سو کردن شاگردان با هنجارها و 

و نظریـه فراینـد    سـو  کی نوربرت الیاس از یشناس جامعهي فراوانی نموده است بررسی آراي ها استفادهاندیشمندان 

ي وجـود دارد کـه   سـازوکار متمدن سازي وي از سوي دیگر حاکی از آن است که در این نظریـه نـوعی انسـجام و    

 همان تربیت است.متمدن شدن  کند یممشخص 

بـا رعایـت مصـادیق تمـدن     –تصمیم گیران، مدیران، معلمان و شـاگردان  -پس موفقیت عرصه تربیت و فعاالن آن 

و « شـرم »نهادهـاي متمـدن سـاز، رسـالت افـزایش آسـتانه احسـاس         عنـوان  به. نهادهاي آموزشی شود یمتعریف 

تنظیم و کنترل نفس را در بین فراگیران دارد. در غیر ایـن صـورت کـارکرد آن،     تیدرنهاحجب و حیا و « انزجار»

 ورسـوم  آدابي کنترل غرایز و عمـل بـا   ها مهارتبا افزایش  مسئله. این رود یم سؤالعناصر و افراد فعال در آن زیر 

 است.

ي انتقـال  دار شتنیخوهدافی چون ي ثانویه دانست.اها يتوانمنداهداف تربیت امروزه را بهبود  توان یمبا این مقدمه 

 جامعه است. شده فیتعرمیراث فرهنگی و یادگرفتن معیارهاي 

و اصـول تربیتـی شـده و آن را بـه      ها تیفعالي است که باعث انضباط )نظام یافتن( دار شتنیخواین موارد خصوصاً 

 مسـئله . با این اوصاف شود یم تبدیل کرده است که هم سازمان آموزشی و هم در افراد دیده مند قاعدهي  حوزهیک 

ي مسـلط  ها گروهی پررنگ است. القایی که از سوي نیب واقعبینانه و القاء در حالت انتقال در تربیت، در حالت خوش
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 . شود یممشخص و ارائه  ها گروه. زیرا که معیارهاي تمدن از سوي آن ردیگ یمصورت 

ي عرصـه تربیـت اسـت. و در ایـن میـان میـراث       هـا  تیاولودر محتواي برنامه درسی، تاریخ و میراث فرهنگی جزء 

ارائـه و نمـایش    شـده  فیـ تعري هـا  ارزشآموزش ضـمن انتقـال    درروش. شوند یمگنجینه دانش محسوب  ها انسان

در قالـب رفتارهـا و    هـا  آن. دیدن مصادیق تمدن در دیگري )استفاده از الگـو( و انعکـاس   دینما یمتوسط الگو مهم 

 گنجاندن در محتواي آموزشی نهادهاي تربیتی ضروري است. خصوص بهو  ها لمیفپوسترها و 

 

Abstract: 

The main aim of this study is description of training likes be civilized according to sociology of 

based approach s Norbert Elyasami. The method in this study is analytic-conclusion from 

qualification research method. Elyas knows the best behavior as a be civilized behavior and knows 

it as a relationship that follows the ability of mooring and regulation of essence. This ability creats 

in humen and often effects the individual behavior unconsciously and indirectly. The criterion of 

civilized or criteriond of the correct behavior by predominentmind(person or group) are describing, 

suppoeting and performing. Meanwhile, the aims of training is not other than improvent of 

secondary capability. Some purposes are like continence, transferring the cultural heritage and 

learning described criterion by society. 

Key words:  training, civilizing, skill of essence, sociology of Norbert Elyas 
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 بررسی رابطه بین میزان آشنایی با فلسفه تعلیم و تربیت و گرایش های کارآفرینی 

 )مورد مطالعه مدیران آموزشی استان چهارمحال و بختیاری(  

 

  8 نگین تقی پور ، 3حجت اله مرادي پردنجانی

 

 چکیده

این مقاله به بررسی رابطه بین میزان آشنایی مدیران آموزشی با فلسفه تعلیم و تربیت با گـرایش هـاي کـارآفرینی    

آنان پرداخته است. طرح آن از نوع توصیفی بوده که به روش همبستگی انجام گرفته است. جامعه تحقیـق را کلیـه   

نفـر بـه روش چنـد     171آموزشی استان چهارمحال و بختیاري تشکیل می دهد کـه از میـان آنهـا تعـداد      مدیران

مرحله اي انتخاب و اطالعات مورد نیاز نیز از طریق پرسش نامه اي که روایی و پایایی آن مـورد تائیـد متخصصـان    

آزمـون همبسـتگی تجزیـه و تحلیـل و      قرار گرفته، استفاده شهده است. داده هاي به دست آمده نیز با اسـتفاده از 

نتایج زیر به دست آمد: میزان آشنایی مدیران آموزشی با مباحث اساسـی فلسـفه تعلـیم و تربیـت و گـرایش هـاي       

کارآفرینی آنان باالتر از میانگین متوسط است و بین میزان آشنایی مدیران آموزشی بـا فلسـفه تعلـیم و تربیـت بـا      

 داري وجود دارد. بطه معنیگرایش هاي کارآفرینی آنان را

 فلسفه تعلیم و تربیت، گرایش هاي کارآفرینی، مدیران آموزشی، چهارمحال و بختیاري. :کلیدیواژه های 

 

 مقدمه. 3

تفکر و مهارت درست مدیریت آموزشی تنها مدیریتی است که اداره مغز و دل و دست را با هم در بر دارد. 

ضرورت تفکر تا است که از دیر باز ذهن اندیشمندان را به خود مشغول کرده است. ی از جمله مسائل نیز اندیشدن

این حد است که هر انسانی در جریانات روزمره زندگی با مسایلی روبروست که براي آن به تصمیم گیري منطقی 

( Smith, 1990)تفکر می باشد براي هر فرديسئله اساسی (، لذا م110، ص1164نیاز دارد)طالب پور و همکاران، 

تفکر منطقی  را در فرداست که  1فلسفی تفکریکی از این ابزارها داشتن  ،ابزارهائی الزم است براي پرورش آن و

مدیر آموزشی برخوردار از تفکر فلسفی و فلسفه تربیتی روشن بهتر می تواند محیط مدرسه را به  کمک می نماید.

                                                   
 :Emailایران. نشانی الکترونیکی )نویسنده مسئول مکاتبات(: ، شهرکرد، گروه مدیریت آموزشی، آزاد اسالمی واحد شهرکرددانشگاه  .1

h.moradi@iaushk.ac.ir 

 ایران.  نشانی الکترونیکی، شهرکرد،  گروه مدیریت آموزشی،  آزاد اسالمی واحد شهرکرددانشگاه  . 2
n.taghipur@sama-isf.ir Email: 

  

3. Philosophical Thinking 
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یمن، محبت زا و نفرت زدا در آورد و خود و همکاران و شکل محیط یا موقعیت آموزشی و یادگیري آرام، ا

محصالن از بودن در آن لذت می برند و آموزش و یادگیري به صورت اعمال لذت بخش در آینده در آید. این مدیر 

 آموزشی می داند که:

 چه می کند و چرا؟ -

 همکاران، محصالن، اولیاي شاگردان و جامعه از وي چه انتظاراتی دارند؟ -

 شخصاً به چه نوع تجربه هاي اداري و اداري و آموزشی نیاز دارند؟ -

چگونه تجربه هاي موجودش را ارزشیابی کند و مورد پیرایش و آرایش قرار دهد و براي این منظور از کدام  -

 منابع استفاده می کنند؟

 چگونه مدرسه خود را منبع یادگیري همگانی و غنی گرداند؟ -

 مطلوب را برانگیزد و از آنها درست استفاده کند؟چگونه همکاري هاي  -

 چگونه موفقیت مدرسه را خود ارزشیابی کند؟ -

 (.1151چگونه مدرسه را همیشه فعال و موثر نگه دارد و صرفاً بخشنامه اي عمل نکند؟)شعاري نزاد،  -

ابعاد تازه اي به خود  اهمیت تفکر فلسفی براي مدیران از این جهت است که مدیریت هر روز متحول می گردد و

می گیرد و صاحب نظران همواره در تالش هستند تا اصولی را کشف نمایند تا مبانی مدیریت بر پایه این اصول 

استوار باشد. الزمه مدیریت یک مدیر تفکر صحیح می باشد تا بتواند اصول و مبانی را به عنوان راهنما در اعمال 

ه نقش یک مدیر مانند نقش یک کارگردان است که هنگام به تصویر کشیدن خود به کار گیرد. شاید بتوان گفت ک

اثر خود بطور جامع و عمیق همه جوانب کار را نگاه می کند و همه اجزاي صحنه را به صورت یک کل مورد توجه 

مدرسه را اش ابتدا باید تمام عناصر سازمانی قرار می دهد. مدیر آموزشی نیز هنگام یک برنامه ریزي براي مدرسه

در راستاي آن هدف هاي خاص را هماهنگ و مرتبط سازد تا تحقق هدف شناسایی و اهداف کلی را مشخص و 

فلسفی کارکنان دارند باید خود داراي این  تفکرکلی سست نگردد. از آنجا که مدیران نقش اساسی در پرورش 

 .(1162سیف هاشمی، می باشد)در تفکراتش او فلسفی مدیر یاري کننده  تفکر در واقع ویژگی باشند

مدیر باید با تفکر منطقی از شناسائی  می داند و معتقد استساس کار مدیریت را اتفکر منطقی ( 1151میرکمالی)

و این کار امکان پذیر نیست مگر اینکه از تفکر منطقی برخوردار  به کار گیردمسئله تا پیدا کردن راه حل 

تفکر خود جامع، عمیق و انعطاف پذیر باشد  مدیري که درمعتقد است  (1110)اسمیت(. 1151)میرکمالی، باشد

(. جامع نگري، تعمق پذیري و Smith, 1990, p101دارد) یمتفاوت رفتار مدیران دیگراعمال خود نسبت به  در

آنان انعطاف پذیري، مدیران را قادر ساخته تا در برخورد با مشکالت از خودمحوري و جمود فکري مصون مانده و 

را در شناخت صحیح و اصولی کسب و کار توانمند سازد. به مدیران این توانایی را می دهد که با ارایه راه کارهاي 
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، 1156زکی، )جدید بتواند  بر مشکالت پیش روي فایق آمده و جهت را در مسیر صحیح خود هدایت نمایند

 (. 12ص

انی که تفکر فلسفی باالیی دارند، خالقیت و ریسک پذیري امروزه شواهد جدید این نکته را بیان می کند که مدیر

(.  افزایش قابلیت هاي فکري مدیران در بهره وري نقش زیادي دارد. 1156جاویدي و ابوترابی، )بیشتري دارند

توانایی فکري مدیران را می توان به داشتن تفکر فلسفی باال و خالقیت، ریسک پذیري و کنترل درونی را می توان 

(. هر یک از این عوامل 1166به داشتن گرایش هاي هاي کارآفرینی دانست) درانی و مرادي پردنجانی،  منوط

)تفکر فلسفی و گرایش هاي کارآفرینانه( در بهبود کیفیت کاري مدیران تاثیر بسزایی دارند. اگر مدیران با تفکر 

کنند و این امر آنان را براي برقراري  منطقی آشنا باشند بهتر می توانند بفهمند کارکنانشان چگونه فکر می

ارتباط، پیش بینی رفتار و تحت تاثیر قرار دادن آنها تواناتر می کند و به آن ها این امکان را می دهد تا ایده هاي 

 (.1152خالقانه اي ارایه دهند)هاشمی، 

ن انداختن این فعالیت در هنگامی که فلسفه به عنوان فلسفی فکر کردن تلقی می شود، مدیر آموزشی با به جریا

قلمرو  مدیریت آموزشی سروکار خواهد داشت. فلسفه در مدیریت را می توان کوششی براي بررسی مدیریت به 

صورتی جامع، عمیق و انعطاف پذیر، که روش فلسفی را توصیف کند در نظر گرفت. زمانی که از فلسفه در 

ژگی هاي تفکر فلسفی است  و ما سعی داریم این مدیریت آموزشی بحث و صحبت می شود، مقصود همان وی

ویژگی را در مدیران آموزشی مورد بررسی قرار داده و نتایج و اثراتی که این تفکر در مدیران دارد، را شرح دهیم. 

گرایش  با آشنایی مدیران آموزشی با فلسفه تعلیم و تربیتکه تا چه میزان سوال اصلی این است حاضر  مقالهدر 

 ؟ آنها رابطه داردفرینانه کارآ هاي

 

 . مبانی نظري مقاله8

 فلسفه تعلیم و تربیت

پردازد. این  ها و فرایند و ماهیت برنامه ها و عمل و نتایج تعلیم و تربیت می فلسفۀ تربیت به مطالعۀ هدف

ر، به فرهنگی یا،در معناي وسیعت -مطالعات می تواند در بافت تعلیم و تربیت به عنوان یک مؤسسۀ اجتماعی

هاي عینی، عادات  عنوان فرایند رشد وجودي انسانی، یعنی چگونگی تغییر فهم آدمی از جهان)مثالً فهم واقعیت

فلسفۀ تربیت می توان تربیت را در حیطۀ عمل و نظر  با کمک. اجتماعی، تاریخ، فرهنگ، و حتی عواطف ما( باشد

گشایی خردمندانه در عمل  براي راه"است نظري  تربیت، معرفتی هماهنگ و بامعنا ساخت. بنابر این، فلسفۀ

به منظور معرفی بنیادهاي تربیت درست، منسجم،  "و بررسی نتایج آن تربیتی و اندیشیدن دربارة غایات

(. در تعریف 77، صفحۀ1161هماهنگ، و جلوگیري ازبروز تضاد و تناقض در نظر و عمل تربیت )ابراهیم زاده، 
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فرایند تربیت،  فلسفۀ تربیت فعالیتی نظري است که دربارة فته شده است که( گ7: 1160دیگر)پاک سرشت، 

(. به نظر وي، 116: 1177نژاد،  ها و نتایج و دستاوردهاي آن بحث می کند)شعاري ها، روش ها، غایت هدف

 زیستن ها و مشتقات فلسفه نیست بلکه عین آن است. در کتاب آموختن براي تعلیم و تربیت یکی از بخش فلسفۀ

اي که به  به معناي اعم، همان فلسفۀ تعلیم و تربیت است، یعنی فلسفه جوهر فلسفه،"نیز از او نقل شده است که 

  "آموزد که چگونه دنیا را به میل خود بسازیم و از آن بهره بگیریم. ما می

فۀتعلیم و تربیت باید یابند ، فلس نگر پرورش می جانبه در شرایطی که دانش آموزان با نظام فکري سطحی و یک

زندگی و شهروندي و در آموزش  هاي مسئولیت و وظایف خطیر خود را بشناسد و در دو حوزة آموزش مهارت

مؤثر خود را ایفا کند. در حال حاضر، فلسفۀ تعلیم و  اندیشۀ درست و تفکر انتقادي و توانایی ارزیابی امور، نقش

ۀ خود ندارد. نه آموزش شهروندي را در محور توجه قرار می دهد و نه تربیت در کشور ما چنین کارهایی را دربرنام

هاي زندگی و موازنۀ خرد مینوي و علمی را )که باید موضوع آموزش فلسفه به  اندیشیدن و مهارت آموزش درست

 .  (1161)ابراهیم زاده، کودکان و نوجوانان و جوانان باشد( مورد تأکید قرار می دهد

ی آموزش اصول و فلسفۀ تعلیم و تربیت معطوف به هدف نبوده، نقشی نیرومندبه عنوان وقتی که منابع درس

راهنماي عمل تعلیم و تربیت نداشته، و روش درست اندیشیدن و خردمندانه زیستن وشناختن زندگی واقعی ملی 

دهاي فلسفی بهره از رهنمو و تربیت بی و جهانی عصر حاضر را سرمشق کار قرار ندهند بدیهی است که تعلیم

ترین کاستی آثار موجود فلسفۀ تربیت آن است  براي حل مشکالت خود خواهد بود. به ترتیبی که گفته شد، مهم

اند نشان دهند که فاصلۀ آرمان تا واقعیت  فلسفۀ آشکار و پنهان در تربیت نپرداخته و نتوانسته هاي که به تعارض

 تربیت ما بسیار زیاد و غالباً متعارض است. این موضوع در همهگذاري برنامه هاي تعلیم و  وحرف تا عمل در هدف

اصلی آن را برنامۀ آموزشی و  جا، خاصه در شرایط تعلیم و تربیت کامالً متمرکز و دستوري و شعاري، که بخش

تربیتی پنهان تشکیل می دهد ، باید مورد توجه جدي قرار گیرد. بررسی دقیق تفاوت فلسفۀ آشکار و فلسفۀ 

است و چنانچه از بیان و پژوهش و ارائۀ زوایاي نهفتۀ آن غفلت شود  داراي اهمیت حیاتی در تعلیم و تربیت پنهان

هاي تعلیم  معلوم نیست کدام درس ومنبع دیگر آموزشی می تواند یا باید این وظیفه را برعهده گیرد. هرقدر نظام

هاي فلسفۀ تربیتی آشکار و پنهان اهمیت  بیشتر جنبۀ دستوري داشته باشند پرداختن به تفاوت و تربیتی

هایی، ممکن است سازمان ذهنی مخاطبان به تدریج  یابد زیرا، در غیاب چنین آموزش وضرورت بیشتري می

اي ناآگاهانه خود را درمورد این فلسفه  گونه چنان شکل بگیرد که هم به اسارت فلسفۀ پنهان در ایند، هم به

و پاکیزه و خردمندانۀ انسانی و  را به این فریب دچار کنند و، به جاي حیات سالم بفریبند، و هم ناخواسته دیگران

 هاي نابهنجار را دامن بزنند.  خداپسندانه، تداوم زندگی همراه با هویت

 آشنایی با فلسفه تعلیم و تربیت مدیران آموزشی را با زمینه هاي زیر آشنا می سازد:
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 اهداف، محتوا و روش هاي تربیتی -

 ابی پیشرفت تحصیلیارزشی -

 انضباط و اداره کالس درس -

 مسائل فلسفی -

 مکاتب فلسفی، ایدئولوژي ها و نظریه هاي تربیتی -

 اصول و فلسفه علم تعلیم و تربیت -

 

 گرایش هاي کارآفرینی

شانزدهم  کارآفرین و کارآفرینی اولین بار مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت و تمامی مکاتب اقتصادي از قرن

اند و تنها اندیشمندان از قرن  هاي اقتصادي خود تشریح نموده میالدي تاکنون به نحوي کارآفرینی را در نظریه

هاي اقتصادي  پرداختند که بعد از آن همراه با گرایش تحلیل نوزدهم میالدي تا دهه شصت قرن بیستم به آن می

 (. 124: 1114، 1اقتصادي حذف گردید)جنینگز هاي هاي آماري و ریاضی، عمالً از تئوري به استفاده از شیوه

روانشناسان نیز در اواسط قرن بیستم توجه خود را به تحلیل فرد معطوف داشتند و اکثر آنها به دنبال کشف پاسخ 

این سوال بودند که کدام ویژگی هاي فردي کارآفرین است که وي را از غیر کارآفرین متمایز می سازد؟ هدف آنان 

چگونگی ایجاد این ویژگی هاي متمایز کننده می باشد. از این رو از تحقیقات روانشناسان به عنوان در واقع کشف 

( به 1161(. احمدپورداریانی)57: 1161نظریه شخصیتی یا نظریه ویژگی ها نام برده می شود)احمدپورداریانی، 

ندازه گیري ویژگی هاي کارآفرینانه مولفه هاي کلیدي گرایش هاي کارآفرینانه اشاره دارد و معتقد است که با ا

افراد می توان قابلیت ها و گرایش هاي کارآفرینی آنان را مورد ارزیابی قرار داد)همان منبع(. در این نظریه 

 مهمترین  قابلیت ها و گرایش هاي کارآفرینان به شرح زیر است:

جهت موفقیت در موقعیت هاي  : عبارتست از تمایل به انجام کار در استانداردهاي عالی2پیشرفت طلبی .1

 رقابتی.

کنترل داشتن بر سرنوشت خود، کاري را براي خود انجام دادن و آقاي خود ": با عباراتی چون 1استقالل طلبی .2

 نشان داده می شود. "بودن

است.  "خالقیت ": مهمترین خصوصیتی که کار آفرینان را از سایر افراد دیگر متمایز می کند 4خالقیت .1

ها ممکن است به محصوالت و خدمات جدید منجر هاي نو و جدید است که این اندیشهخلق اندیشهخالقیت، 

                                                   
1. Jenings 

2. Need for Achievement  

3. Need for Independence 
4. Creativity 
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 شوند و فرایندي روانشناختی است که از طریق آن محصوالت ارزشمند ایجاد می شود.

)تالش، کوشش یا داخلی )شانس و تصادف(وقایع خارج کنترلنسبت به اینکه تحت فرد یده عق: 1مرکز کنترل .4

 . کنترل گویند مرکز، باشد داد شخصی(و استع

 او یشخصهاي  پذیرش مخاطره هاي معتدل که می توانند از طریق تالش ازعبارت است : 2ریسک پذیري .7

 .شوند مهار

 و خالقیت درونی، پذیري، کنترل ریسک پیشرفت، انگیزه را کارآفرین هاي افراد ویژگی (1171)1کله لند مک

قابلیت ها و  تقویت مذکور  موجب  هاي پرورش ویژگی شده، انجام تحقیقات اساسداند. بر  می طلبی استقالل

  .شود می آنان گرایش هاي کارآفرینی

 

 . مرور پیشینه ها0

ضمن بررسی هاي به عمل آمده پیرامون موضع دریافتیم که در خصوص موضوع مورد نظر تحقیقی تاکنون انجام 

ر تفکر مدیران بر عملکرد آنان مورد بررسی قرار گرفته است، که در نشده است، ولی در پژوهش هاي متعددي تاثی

 زیر به مهمترین آن آها اشاره می شود:

 (.Mackinnon, 1962( دریافت که مدیران خالق، افرادي منعطف هستند)1172مک کینون )

با و حتی ران خالقیت مدی و ( نشان داد که بین ذهنیت فلسفی مدیران با روابط انسانی مطلوب1110اسمیت )

گزارش دادند که راحت تر با مدیرانی که ذهن فلسفی  کارکنان نیزوجود دارد.  یروحیه کارکنان رابطه مستقیم

 (.Smith, 1990)باال دارند به توافق می رسند

دست یافت که مدیرانی که نمره باالئی در آزمون خالقیت کسب نمودند در قضاوت  یجه( به این نت1117راسکین)

ابراز وجود و عالقه مندي به قدرت  ،هاي شان متاثر از منابع آنها نمی گردند و بصورت مستقل عمل می کنند

 (. Ruskin, 1995در آنها بیشتر می باشد)نیز فردي 

مدیران فلسفه فکري آنان نقش تعیین کننده اي  ( نشان داد که در کارآفرینی2007تورن بري )

 (.Thornberry, 2006دارد)

کارآفرینی آنان فعالیت هاي نقش مهمی در  شیوه تفکر مدیران ( نشان دادند که2005هرمان و همکاران )

 (. Herman et al, 2007, p227دارد)

اس هاي خود را دارند و خود را از ( دریافتند که افرادي که قابلیت کنترل احس2001زامپتاکیس و همکاران)

                                                   
1. Locus of Control 
2. Risk Taking- Propensity 
3. McClelland 
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 (. Zampetakis et al, 2009, p168جمود روانشناختی رهایی می یابند، به خالقیت گرایش زیادي دارند)

 (.  1157بندلی زاده، یی رابطه وجود دارد)آدست یافت که بین ذهن فلسفی و کار یجه( به این نت1157بندلی زاده )

 ، بیشتر به استفاده از سبک هايدارندتند که مدیرانی که ذهنیت فلسفی باالیی ( دریاف1156جاویدي و ابوترابی)

جاویدي و ابوترابی، )و ریسک پذیري بیشتري خواهند داشت گرایش دارند خالق و ریسک پذیررهبري  مدیریت و

1156.) 

معنی داري ( دریافت که بین ذهنیت فلسفی و ابعاد آن با خالقیت مدیران مدارس رابطه 1162سیف هاشمی)

 (. 1162سیف هاشمی، وجود دارد)

( نشان دادند که رابطه مستقیمی بین ذهنیت فلسفی با خالقیت مدیران وجود 1167امین بیدختی و همکاران)

 (.1167دارد)امین بیدختی و همکاران، 

و رسول  ( نشان دادند که بین ذهن فلسفی با خالقیت رابطه وجود دارد)دمرچیلی1165دمرچیلی و رسول نژاد )

 (. 1165نژاد، 

، تغییرگرایش مدیران به هر یک از ابعاد آن با  با( نشان داد که بین ذهنیت فلسفی مدیران 1166نوري زاده)

 (.1166نوري زاده، رابطه معنی داري وجود دارد) پیشرفت و توسعه

د به همان میزان ( دریافتند که هر اندازه مدیران ذهنیت فلسفی باالیی کسب کنن1161شجاعی و همکاران)

 (. 1161شجاعی و همکاران، )تر خواهند بود آن ها خالق کارکنان

( نشان دادند که سبک تفکر افراد یکی از پیش بینی کننده هاي قوي براي کارآفرینی 1161گل شکوه و همکاران)

 (. 107، ص1161می باشد)گل شکوه و همکاران، 

تفکر مدیران بر گرایش هاي کارآفرینی آنان تاثیر معنی داري ( نشان دادند که شیوه 1110پورقاز و همکاران)

 (.75، ص1110دارد)پورقاز و همکاران، 

مدیرانی که تفکري جامع و ژرف اندیش دارند در مقایسه با نتیجه گیري کردند که نیز ( 1110عسگري و شهري)

 (. 1110عسگري و شهري، )سایر مدیران خالقیت بیشتري دارند

( نشان دادندکه  رابطه ذهنیت فلسفی با ویژگی هاي شخصیتی کارآفرینانه مدیران 1111)نعمتی و همکاران

معنادار است و تنها رابطه ذهنیت فلسفی با استقالل طلبی مدیران معنی دار نشده است)نعمتی و همکاران، 

 (. 1، ص1111

کارآفرینی مدیران نشان داد ( در بررسی تاثیر ذهنیت فلسفی بر گرایش هاي 1112مرادي پردنجانی و همکاران)

 (.1112که ذهنیت فلسفی بر گرایش هاي مدیران تاثیر دارد)مرادي پردنجانی و همکاران، 

( در بررسی رابطه بین میزان آشنایی مدیران آموزشی با بصیرت سازمانی نشان داد که رابطه معنی 1114حیدري)
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 (.1114داري بین دو متغیر وجود دارد)حیدري، 

رابطه بین میزان زیر جهت تبیین  مفهومی مدلاز موضوع در مقاله حاضر  پیشینه مطرح شده پیرامونبا توجه به 

 آشنایی مدیران آموزشی با فلسفه تعلیم و تربیت با گرایش هاي کارآفرینی آنان استفاده شده است:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مدل مفهومی: 3کل ش

 

 شناسی مطالعه  . روش4

 شمارتوصیفی به  طرح هايدر زمره ي و به لحاظ طرح پژوهشی نیز از نوع کاربرد به لحاظ هدفتحقیق حاضر 

گرایش هاي  با ابعاد آشنایی با فلسفه تعلیم و تربیتتبیین رابطه میان  ومی آید و از آنجائی که به تحلیل 

 جامعه آماري تحقیق از نوع همبستگی است. ،واقعی می پردازد یبه صورت زمانی حاضر ودر مقطع  کارآفرینی آنان

آماره مجذور کلیه مدیران آموزشی استان چهارمحال و بختیاري تشکیل می دهد، که از میان آنها با استفاده از را 

از پرسش نامه  نیزانتخاب شد. براي گردآوري داده هاي مورد نیاز  171تعداد ( 1150) 1کاي گرجسی و مورگان

براي و  پرسش نامهکرانباخ  پایاییاي که روایی محتوایی آن مورد تائید متخصصان قرار گرفته، استفاده شده است. 

/ به دست 11 و /64 برابر سواالت مربوط به آشنایی با فلسفه تعلیم و تربیت و گرایش هاي کارآفرینی به ترتیب

 د.آمده است، که بر اساس منابع موجود پایایی باالیی می باش

 

 

 

                                                   
1. Krejcie and Morgan 

 آشنایی با فلسفه تعلیم و تربیت

 تعیین و انتخاب محتوا 

 یتی انتخاب روش های مناسب ترب

 شیوه های ارزشیابی تحصیلی 

 روش های انظباط و اداره کالس درس 

 مسایل هستی شناسی فلسفی 

 مسایل معرفت و شناخت شناسی فلسفی

 مسایل ارزش شناسی فلسفی 

 مکاتب فلسفی، ایدئولوژی های تربیتی و تئوری های تربیتی 

 فلسفه علم تعلیم و تربیت 

 نظریه پردازان و دیدگاه آن ها  در خصوص مسایل تعلیم و تربیت 

 اصول تعلیم و تربیت

 

 

 گرایش های کارآفرینی

 پیشرفت طلبی

 استقالل طلبی

 خالقیت

 ریسک پذیری

 مرکز کنترل
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  ها. یافته1

و همبستگی استفاده شده است. ضمنا  tدر این پژوهش براي تجزیه و تحلیل داده هاي تحقیق از دو آزمون آماري 

تجزیه و تحلیل شده اند. در ادامه نتایح  SPSSالزم به ذکر است که کلیه داده ها با استفاده از نرم افزار آماري 

 است.مربوط به تحلیل فرضیات تحقیق آمده 

 

 فرضیه اول: میزان آشنایی مدیران آموزشی با فلسفه تعلیم و تربیت باالتر از میانگین متوسط است.

متغیر در نظر گرفته و نمره معیار نیز از  11براي سنجش میزان آشنایی مدیران مدارس با فلسفه تعلیم و تربیت 

ج نشان می دهد که میانگین نمره کلی (، نتای1طریق محاسبه نمره متوسط در هر متغیر به دست آمد)جدول 

باالتر و   17است که از میزان متوسط نمره معیار  17/47میزان آشنایی مدیران مدارس با فلسفه تعلیم و تربیت 

این مقدار معنادار است. ضمناً نتایج نشان می دهد، با وجودي که میانگین کلیه مولفه هاي فلسفه تعلیم و تربیت 

تائید می شود، اما میانگین مولفه آشنایی با روش هاي انظباط و اداره کالس  1است و فرضیه باالتر از میانگین 

نسبت به مولفه هاي دیگر باالتر است و مدیران آشنایی بیشتري با آن دارند. عالوه بر این چون امتیازات سیزده 

فلسفه تعلیم و تربیت آشنایی مولفه به یکدیگر نزدیک می باشند، نشان دهنده این است که مدیران مدارس با 

 زیادي دارند.

 میزان آشنایی با فلسفه تعلیم و تربیت t: نتایج آزمون3جدول شماره

نمره  میانگین متغیر

 معیار

t  معنی

 داري

 وضعیت

55/101 17 46.16 آشنایی با فلسفه تعلیم و تربیت)کلی(  باال 000/0 

 باال 000/0 24.998 1 3.58 تعیین و انتخاب محتوا

 باال 000/0 30.259 1 3.76 انتخاب روش هاي مناسب تربیتی

 باال 000/0 24.923 1 3.93 شیوه هاي ارزشیابی تحصیلی

 باال 000/0 37.850 1 4.03 روش هاي انظباط و اداره کالس درس

 باال 000/0 31.811 1 3.50 مسایل هستی شناسی فلسفی

 باال 000/0 21.051 1 3.23 مسایل معرفت و شناخت شناسی فلسفی

 باال 000/0 18.660 1 3.31 مسایل ارزش شناسی فلسفی

مکاتب فلسفی همانند ایده آلیسم، رئالیسم، 

طبیعت گرایی، پراگماتیسم و ... و دیدگاه آن ها  

 در خصوص مسایل تعلیم و تربیت

 باال 000/0 19.214 1 3.16

ایدئولوژي هاي تربیتی همانند محافظه کاري، 

توتالیتر، سوسیالیسم، لیبرالیسم و ... و دیدگاه آن 

 باال 000/0 18.562 1 3.11
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 ها  در خصوص مسایل تعلیم و تربیت

تئوري هاي تربیتی همانند بنیادگرایی، 

پایدارگرایی، پیشرفت گرایی و ... و دیدگاه آن ها  

 در خصوص مسایل تعلیم و تربیت

 باال 000/0 15.953 1 3.14

 باال 000/0 17.198 1 3.14 تعلیم و تربیتفلسفه علم 

نظریه پردازان دیدگاه آن ها  در خصوص مسایل 

 تعلیم و تربیت

 باال 000/0 21.160 1 3.32

 باال 000/0 18.360 1 3.49 اصول تعلیم و تربیت

 

 فرضیه دوم: گرایش هاي کارآفرینی مدیران آموزشی مدارس باالتر از میانگین متوسط است.

متغیر در نظر گرفته و نمره معیار نیز از طریق محاسبه   1سنجش گرایش هاي کارآفرینی مدیران آموزشی براي 

(، نتایج نشان می دهد با وجودي که میانگین نمره کلی گرایش 2نمره متوسط در هر متغیر به دست آمد)جدول 

تر و این مقدار معنادار است، ضمناً از باال 70است که از میزان متوسط نمره معیار   57/71هاي کارآفرینی مدیران 

میان گرایش هاي کارآفرینی مدیران گرایش هاي استقالل طلبی و انگیزه پیشرفت مدیران نسبت به سایر گرایش 

 ها باالتر است.

 

 گرایش هاي کارآفرینی مدیران آموزشی t: نتایج آزمون8جدول شماره

 وضعیت معنی داري t نمره معیار میانگین متغیر

 باال 000/0 36.68 70 69.75 گرایش هاي کلی

 باال 000/0 33.89 12 16.63 انگیزه پیشرفت

 باال 000/0 33.90 12 16.89 استقالل طلبی

 باال 000/0 33.31 12 16.01 خالقیت

 باال 000/0 33.24 12 15.15 ریسک پذیري

 باال 000/0 31.78 12 16.58 مرکز کنترل

 

آشنایی مدیران آموزشی با فلسفه تعلیم و تربیت با گرایش هاي کارآفرینی فرضیه سوم: بین میزان 

 آنان رابطه معنی داري وجود دارد.

 بین میزان آشنایی مدیران آموزشی با فلسفه تعلیم و تربیت با مهارت هاي آنان رابطه معنی داري وجود دارد.

دهنده رابطه معنی دار میان دو متغیر  به دست آمده نشان (000/0) /( و سطح معنی داري75ضریب همبستگی)

میزان آشنایی با فلسفه تعلیم و تربیت با گرایش هاي آنان / می باشد و این فرضیه که بین 07/ و 01در سطح
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ضمناً بیشترین ارتباط را با انگیزه پیشرفت و استقالل طلبی  پذیرفته می شود. رابطه معنی داري وجود دارد

 مدیران نشان داده است.

 

 : نتایج آزمون همبستگی بین متغیرها0ول شمارهجد

ضریب  متغیر مالک متغیر پیش بین

 همبستگی

معنی 

 داري

 نتیجه

 گرایش هاي کارآفرینی میزان آشنایی با فلسفه تعلیم و تربیت

 )نمره کلی(

تائید  /000 /75

 فرضیه

تائید  /000 /77 انگیزه پیسشرفت میزان آشنایی با فلسفه تعلیم و تربیت

 فرضیه

تائید  /000 /74 استقالل طلبی میزان آشنایی با فلسفه تعلیم و تربیت

 فرضیه

تائید  /000 /41 خالقیت میزان آشنایی با فلسفه تعلیم و تربیت

 فرضیه

تائید  /000 /72 ریسک پذیري میزان آشنایی با فلسفه تعلیم و تربیت

 فرضیه

تائید  /000 /71 کنترلمرکز  میزان آشنایی با فلسفه تعلیم و تربیت

 فرضیه

 

 گیرينتیجه .6

در این مقاله به تبیین رابطه بین میزان آشنایی با فلسفه تعلیم و تربیت و گرایش هاي کارآفرینی پرداخته شده 

حداکثر  ازآشنایی با فلسفه تعلیم و تربیت و گرایش هاي کارآفرینی خود میزان  از  آگاهی با توانند مدیران میاست 

کاربردي نمودن  پرورش و ایجاد،  طریق از و  بهره گرفته خودمدرسه کردن  جهت پویا هاي فکري در توانمندي

 یبه سازمان رامدرسه امر می تواند   این د.نرا در کارکنان تقویت کن یعلمی و پژوهش ،اديروحیه انتق خالقیت،

 کار  از طریق تراوشات فکري کارکنان سرلوحه خدمات جدید هاي گذشته و تبدیل کند که بازنگري روال کارآفرین

تجزیه و تحلیل آماري در  مدرسه باشد.باورهاي مشترک  نوگرایی به عنوان یک ارزش نهادي جزء و آن باشد

خصوص رابطه بین میزان آشنایی با فلسفه تعلیم و تربیت و گرایش هاي کارآفرینی مدیران آموزشی نشان داد که 

ضیات مورد تائید قرار گرفت. میزان آشنایی مدیران آموزشی با فلسفه تعلیم و تربیت فرضیه مطرح و تمام فر 1

باالتر از میانگین است، گرایش هاي کارآفرینی مدیران آموزشی باالتر از میانگین است و بین میزان آشنایی با 
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 دار وجود دارد.فلسفه تعلیم و تربیت با گرایش هاي کارآفرینی مدیران رابطه معنی

برخورداري از تفکر فلسفی و گرایش هاي کارآفرینانه یکی ویژگی هاي فکري و رفتاري است که مدیران بایستی 

داشته باشند. تقویت تفکر فلسفی، مدیران را قادر می سازد تا با تسلط بر وظایف خود، مسائل مدرسه را با دید 

د. بر اساس نتایج به دست آمده از فرضیات تحقیق جامع در نظر بگیرند و ارتقاء فرایندهاي آموزش را تسهیل نماین

 و با توجه به تاثیر آشنایی با فلسفه تعلیم و تربیت با گرایش هاي کارآفرینی مدیران پیشنهادات ارائه می شود:

با توجه به این که تفکر فلسفی بر کارآفرینی مدیران تاثیر مثبتی دارد، لذا بایستی مدیران در موقعیت هاي  -

عاطفی رفتار مناسب از خود بروز داده و تفکر فلسفی را سرلوحه تمامی اعمال و رفتار خود قرار دهند؛ هیجانی و 

مسائل روزمره مدرسه را با اهداف درازمدت آن منطبق سازند؛ در بررسی امور مدرسه وسعت نظر داشته و مسائل 

 فراهم آید.  را از جهات متعدد بررسی نمایند تا زمینه بروز کارآفرینی خود و اعضاء

با توجه به این که تفکر فلسفی مدیران بر پیشرفت طلبی آنان تاثیر معنی داري دارد لذا پیشنهاد می شود تا  -

مدیران در راستاي ارتقاي انگیزه پیشرفت خود و همچنین پذیرش تغییر و فرصت جویی تالش نموده و کارکنان و 

طریق ترغیب خود به انجام کار در حد عالی به باالبردن نیاز به دانش آموزانشان را نیز تشویق نمایند. همچنین از 

 توفیق خود اهتمام ورزند.

با توجه به این که تفکر فلسفی مدیران بر استقالل طلبی آنان تاثیر معنی داري دارد لذا الزم است تا مدیران  -

 نیاز به استقالل را از طریق اعطاي آزادي عمل به آنان توسعه دهند.

ه این که تفکر فلسفی بر خالقیت مدیران تاثیر معنی داري دارد لذا بایستی مدیران به ریشه و عمق با توجه ب -

قضایاي مدرسه خود پی برده و براي رسیدن به یک نتیجه صحیح تمام موارد را بررسی و در حل مشکالت نیز 

اعمال و گفتار کارکنان به  نسبت به راه حل هاي خاصی تعصب نداشته باشند؛ همچنین الزم است تا در ارزیابی

طور مستقل و دور از ذهنیات خود قضاوت نموده و در موقعیت هاي مبهم قضاوتی یقینی ننمایند، این رویکرد 

 باعث تفکر بیشتر بر روي مسائل شده و ایده هاي جدید را بروز می دهد.

ي دارد لذا بایستی مدیران روحیه با توجه به این که تفکر فلسفی مدیران بر ریسک پذیري آنان تاثیر معنی دار -

 جسارت و ریسک پذیري خود و کارکنان را تقویت نمایند.

با توجه به این که تفکر فلسفی مدیران بر مرکز کنترل آنان تاثیر معنی داري نشان داده است لذا پیشنهاد می  -

شود تا مدیران از طریق پرورش روحیه نسبت دادن موفقیت و یا شکست ها به خود به تقویت مرکز کنترل خود 

 بپردازند. 
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Abstract: 

Study of the relationship between familiarity with the philosophy of education and 

entrepreneurial orientations( the subjects under investigation are the educational 

administrators of Chaharmahal and Bakhtiari Province ) 

This paper examines the relationship between the extent of the familiarity of educational 

administrators with the philosophy of education and their entrepreneurial orientations . Its design is 

descriptive and its method is correlational . The study community comprises all the educational 

administrators of Chaharmahal and Bakhtiari Province among whom 351 are selected through a 

multiple-step procedure and the data are collected by means of a questionnaire whose validity and 

reliability are confirmed by the experts . The data are analyzed using the correlation test and the 

results obtained are as follows : Familiarity of the educational administrators with the fundamental 

principles of the philosophy of education and their entrepreneurial orientations are above the 

average mean and there is a significant relationship between the familiarity of educational 

administrators with the philosophy of education and their entrepreneurial orientations. 
KeywordS: philosophy of education , entrepreneurial orientations , training managers ( educational 

administrators ), Chaharmahal and Bakhtiari. 
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، 4، شماره7، دورهنشریه توسعه کارآفرینی، «کارآفرینی موردمطالعه: مدیران کسب و کارهاي کوچک و متوسط
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 پدیدارنگاری تجربه زیسته متخصصان از تأثیر فلسفه تعلیم و تربیت انتقادی بر طراحی عناصر برنامه درسی

 

 8حسن ملکی،  3حسن نجفی

 

 چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تجربه زیسته متخصصان از تأثیر فلسفه تعلیم و تربیت انتقادي بر طراحی عناصر 

برنامه درسی انجام شده است. روش پژوهش، کیفی از نوع پدیدارشناسی بود. جامعه آماري شامل متخصصان 

گیري  هاي دولتی شهر تهران بودند که به کمک روش نمونه فلسفه تعلیم و تربیت و مطالعات برنامه درسی دانشگاه

هاي افراد از طریق مصاحبه  نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. دیدگاه 12هدفمند )غیر تصادفی( تعداد 

وتحلیل قرار گرفت.  کیفی نیمه ساختاریافته به دست آمده و با به کارگیري روش پیشنهادي اسمیت مورد تجزیه

درسی مبتنی بر تعلیم و   بیانگر آن است که هدف نهایی از طراحی عناصر برنامه  ش ژوه پ  اي ه  ه ت اف ی  ن ری ت ده م ع

اي است  سازي شهروندانی آگاه و انتقادي براي مشارکت فعال در جامعه است. محتوا به گونه تربیت انتقادي آماده

هاي مختلف فراهم گردد.  وهش، طرح مسئله و امکان تجربههایی براي تعامالت اجتماعی، نقد، پژ که در آن فرصت

شود که  وتحلیل مسائل اجتماعی شکل گرفته و یادگیرنده به منزله موجودي نگریسته می یادگیري از طریق تجزیه

بخش،  تواند در جریان تغییرات اجتماعی فعاالنه حضور یابد. در این نوع طراحی معلمان اندیشمندانی رهایی می

ترین ویژگی آنان شجاعت اخالقی  آیند که مهم آفرین به شمار می جو و تحول رن فرهنگی، روشنفکران ستیزهکارگزا

هاي خود را بازاندیشی  و نقادي است. آنان فراهم آورنده شرایطی هستند که تحت آن، خودشان و فراگیران تجربه

دهند. ارزشیابی نیز در این نوع از طراحی  ارائه می ها هایی براي رفع آن شناسند و راه کنند، روابط ظالمانه را می می

هاي درسی متأثر شده باید در پی توانمند ساختن افراد و مجهز  کیفی است. در مجموع به نظر متخصصان، برنامه

هاي  ها به آگاهی انتقادي براي روشنگري و نقد ایدئولوژي حاکم و رهایی دانش آموزان از جبرها و سلطه کردن آن

 ی باشند. احتمال

 درسی، پدیدارشناسی.  فلسفه تعلیم و تربیت، نظریه انتقادي، طراحی برنامه :واژگان کلیدی
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 مقدمه:

شود تا عناصر مختلف برنامه اعم از مدرس،  اشاره به طرحی دارد که بر اساس آن تالش می 1برنامه درسی

بندي، و قوانین و مقررات در تعامل با هم،  یادگیرنده، محتوا، شیوه تدریس، شیوه ارزشیابی، محیط فیزیکی، زمان

دهی نموده و خود متأثر  صر جهتنیل به مقصود را فراهم آورند. این مقصود است که در قالب هدف آرمانی، به عنا

از زیرساخت فلسفی و ارزشی حاکم است. نگرش به انسان از حیث ابعاد مختلف فلسفه و اعم از ماوراي فرد و 

هاي مختلف فلسفی را ایجاد  شناسی اوست که مکاتب و اردوگاه شناختی، و ارزش تعامل او با متافیزیک، معرفت

اند. در همین راستاست  هاي برنامه درسی مؤثر بوده واره گیري طرح د بر شکلها به نوبه خو نموده و هر یک از آن

 کند. دهنده به برنامه درسی معرفی می ترین منبع یاري ( فلسفه را عام11، ص: 1110) 2که واکر

 ها بسته به دیدگاه خود و نیز دهد که هر یک از آن هاي فلسفی و تربیتی اندیشمندان نشان می نگاهی به دیدگاه

اند. تبیین  زیستند، در زمینه تعلیم و تربیت نظریاتی داشته فرهنگ و سیاست حاکم بر جامعه عصري که در آن می

اي براي دستاندارکاران تربیتی ارائه خواهد کرد تا با تکیه بر  ها و نظریات، رهنمودهاي ارزنده و بررسی این دیدگاه

جامعه خود را مورد تغییر و تحول قرار دهند. البته در اینکه هاي تعلیم و تربیت  آن رهنمودها بتوانند زیرساخت

هاي تربیتی هر نظام آموزشی باشد شکی نیست ولی این مسئله شامل هر  تغییر، تحول و نوآوري باید جزء سیاست

بیت شود، بلکه تغییراتی مهم هستند که بتوانند جامعه را در مسیر پیشرفت قرار داده و تعلیم و تر نوع تغییري نمی

 (.62، ص: 1111را به عنوان عنصري زنده و حیاتی براي پاسخ گوئی به نیازهاي آن جامعه مهیا سازند )صالحی، 

اي را در عرصه مباحث فرهنگی و  باشد که تحوالت تازه هاي اخیر می هاي دهه ترین دیدگاه نظریه انتقادي از مهم

طرفی علم و طرح مسئله دخالت آن و نیز این ادعا  طع بیعلوم تربیتی به دنبال داشته است. این دیدگاه با رد قا

هاي جدیدي را در  پذیر ساختن رهایی انسان از جبرهاي مختلف است، مرزبندي که وظیفه و رسالت علم امکان

 (. 7، ص: 1111زمینه علم به وجود آورده است )زیباکالم مفرد، محمدي 

هایی  هاي آموزشی اصطالحات و نظریه هایی درباره موقعیت حلیلمتفکران فلسفه تعلیم و تربیت انتقادي با ارائه ت

مانند سلطه آموزشی، آگاهی انتقادي، نظریه بازتولید، نظریه مقاومت، تعلیم و تربیت مرزي، برنامه درسی پنهان و 

، 2005، 1شود )مک الرن هاي تربیتی معاصر یافت می اند که در گفتمان بخش را ابداع کرده تعلیم و تربیت رهایی

 (. 1ص: 

اند و  بینند که از امور آکادمیک محض فراتر رفته هایی می آنان طراحی برنامه درسی را به مثابه عوامل و فعالیت

، ص: 1110معانی و استلزامات مهم سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و تربیتی دارند )حاجی آخوندي و همکاران، 

                                                   
1. Curriculum 

2 . Walker 

3. McLaren 
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اي و بنیادي  هاي محروم و حاشیه ت انتقادي توجه به گروهچنین از دیگر نقاط مثبت تعلیم و تربی (. هم141

 (. 6، ص: 2001، 2؛ ماس417، ص: 2001و همکاران،  1هاي درسی است )دهلر ها در عناصر برنامه شمردن نیاز آن

 

 هدف پژوهش:

پژوهش حاضر کوششی در جهت بررسی تجارب زیسته متخصصان از پیوندهاي نظریه تعلیم و تربیت انتقادي و 

 باشد. درسی می  طراحی عناصر برنامه

 

 ها: مرور پیشینه

هاي تربیتی هنري ژیرو در  تعلیم و تربیت مرزي با تأکید بر داللت»( درصدد تشریح 1111شکاري و همکاران )

کنند که تعلیم و تربیت به خودي خود روندي سیاسی دارد و هدف  برآمده و خاطر نشان می« تحوالت تربیتی

هاي سنتی تعلیم و تربیت را طرد  باشد و بسیاري از هدف جاد جامعه مساوات خواه دموکراتیک میچنین تربیتی ای

هاست. تعلیم و تربیت در جنبه کل گرایانه و  ها و دریافت آن کند و معطوف به شناخت مرزها و دیدن تفاوت می

 دیگر نیز شنیده شود. ها صداهاي اند که در آن هاي درسی در جنبه جزء گرایانه هنگامی مطلوب برنامه

بازنگري در نقش معلم و شاگرد بر اساس مبانی »( در پژوهشی با عنوان 1112حاجی آخوندي و قائدي )

به این نتیجه رسیدند که به منظور بهبود و اصالح نقش معلم و شاگرد « شناختی نظریه انتقادي پائولو فریره انسان

شاگردي و همچنین نگرش معلمان را نسبت به  -را به الگوي معلم در آموزش و پرورش، باید الگوي معلمِ شاگردان

ها را محترم و باارزش  دانش آموزان، تغییر داد. این تغییر نگرش، حاکی از نگاه انسانی به شاگردان است که آن

ي  ادهکند و براي اختیار و ار هاي آموزشی را مشخص می هاي دانش آموزان نوع فعالیت داند. نیازها و خواسته می

 شود. هاي درسی، اهمیت قائل می ها در تعیین برنامه آن

وگو در نظام  ( که به بررسی راهکارهاي ترویج آموزش انتقادي و مبتنی بر گفت1112حسین زاده و همکاران )

دارند که با توجه به وضعیت فعلی نظام آموزشی، چه در سطح آموزش  اند، ابراز می تعلیم و تربیت پرداخته

تواند در این راستا باعث تحول و تأثیر عمیقی  رسد می ي و چه در سطح آموزش عالی، آنچه که به نظر میا مدرسه

گذاري بیشتر بر ایجاد و پرورش ذهنیت انتقادي و تحلیلگر در طراحی  بر بازدهی این نظام گردد، توجه و سرمایه

 باشد. هاي درسی می برنامه

« ها ها و تعامل جایگاه برنامه درسی در نظریه انتقادي، چالش»ورد ( در پژوهش خود که در م1161ادیب منش )

                                                   
1. Dehler  

2.  Moss 
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هاي خود مدرسه و  به انجام رسانید، این نتیجه را نمایان ساخت که فیلسوفان انتقادي بر آنند تا بر مبناي نقادي

تا در سیستم برنامه درسی آن را اصالح کنند، به نحوي که مدارس به فضاهاي عمومی دموکراتیک تبدیل شوند 

واقع نسل جوان و نوجوان نسبت به مسائلی از قبیل مسئولیت راستین اخالقی، سیاسی، اقتصادي و مدنی آگاه 

کنند که نقش معلم و ماهیت تدریس و اهداف آن را از نو  پردازان انتقادي سعی می شوند. در این راستا نظریه

 تعریف کنند.

دارد که مربیان مکتب  بیان می« لسفه تعلیم و تربیتنظریه انتقادي ف»( نیز ضمن بررسی 1161قادري )

اند و بر بازسازي اجتماعی، تغییر  ریزي درسی مدرن وارد کرده هاي برنامه فرانکفورت نقدهاي تندي بر نظام

 کنند. هاي ناعادالنه از طریق برنامه درسی تأکید می فرهنگی و برچیدن نظام

بررسی انتقادي آراي فلسفی و تربیتی هنري ژیرو و امکان »وان ( به طور ویژه به پژوهشی تحت عن1166کرَم )

ي نو مارکسیستی  دهد که ژیرو با تأسی از اندیشه پرداخته و نشان می« کاربست آن در حوزه نظام آموزش رسمی

پردازد و معتقد است که این نظام با ساز و کارهاي خاص خود  داري می به نقد نظام آموزشی در دنیاي سرمایه

هاي پسامدرن نیز ژیرو را به مخالفت با فرهنگ برتر  آورد. نظریه ي استثمار، سرکوب و سلطه را فراهم می نهزمی

شود، سوق داده است. وي  ها می غربی به عنوان روایتی کالن که موجب سرکوب و مسکوت گذاشتن سایر فرهنگ

دهد. معلمان،  اي را پیشنهاد می ي حاشیهها ها و فرهنگ در مقابله با این اشکال سرکوب و سلطه، مشارکت اقلیت

ها باید دانش آموزان را  ي درسی و در کل نظام آموزشی از دید ژیرو وظایفی فراتر از وظایف سنتی دارند. آن برنامه

 اي بهتر نقش داشته باشند.  به مثابه شهروندانی منتقد و فعال بار آورند که در ساختن جامعه

گام خوبی در حوزه تأثیرات فلسفه « اي انتقادي در آموزش و پرورش نگره»با عنوان  اي ( در مطالعه1164مرجانی )

تعلیم و تربیت انتقادي بر ارکان مختلف آموزش و پرورش برداشته و به این نتیجه رسید که تربیت وابسته به 

اجتماعی و سیاسی  هاي هاي درسی بر بررسی باشد و از این رو در آن برنامه هاي اجتماعی و سیاسی می دگرگونی

پذیرد و طرح انتقادي مسائل  شود. همچنین نگره انتقاديِ آموزش و پرورش، بی طرفی دانش را نمی گذاري می پایه

 داند. ها، آشکارسازنده پیوند قدرت و دانش و پی آمدهاي آن می را در مدرسه

« ش و پرورش، آگاهی و سیاست دانستنمطالعات برنامه درسی انتقادي: آموز»اي با عنوان  ( در مطالعه2012) 1اُو

دهد که در آن به چگونگی درک دانش آموزان از جهان اطرافشان اشاره  چارچوب جدیدي از برنامه درسی ارائه می

، 4، گودمن1، هارتسوک2شده است. او همچنین با استناد به آراء فیلسوفان تعلیم و تربیت انتقادي از جمله فریر

                                                   
1. Au 

2. Freire 

3. Hartsock 

4. Goodman 
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هاي  سازي نابرابري هاي درسی آن هم به وسیله روشن وزش عدالت اجتماعی در برنامه، از آم2، هاردینگ1ویلیس

 کند. موجود در روابط اجتماعی، آموزشی و اقتصادي حمایت می

برنامه درسی در جهان امروز: پیکربندي دانش، هویت و  »( در پژوهشی تحت عنوان 2011) 1یتس و گرامت

فلسفه تعلیم و تربیت انتقادي نقش مهمی در هویت سیاسی برنامه  کنند که بر این نکته اذعان می« سیاست

اي براي تبدیل دموکراسی سیاسی به  عنوان وسیله هایی همچون تکیه بر آموزش و پرورش به درسی دارد و ویژگی

یک روش عمومی زندگانی، تربیت شهروندانی مستقل و نقاد، تکیه بر نوعی فرهنگ پذیري متناسب بر فضاي 

جو در حوزه  هاي تحمیلی و تلقینی، تالش در جهت افراد تأثیرگذار و مشارکت یک بدون استفاده از تالشدموکرات

مسائل سیاسی و اجتماعی، توجه به ریشه فضایل مدنی دموکراتیک همچون احترام به شخصیت فردي، تساهل، 

سیاسی و انتقادي و توجه به  گرایی، تأکید بر رشد توانایی فراگیران براي شرکت در مذاکره و گفتگوي قانون

 باشد. مشارکت فعال و عقالنی دانش آموزان از اهداف آن می

دارد  نوشته بود، بیان می« ارتباط آموزش و پرورش و دموکراسی»اي که با هدف  ( در مقاله2001) 4ژیرو

ابل تقاضاها و فشارهاي آمیز را در مق اي است که امکان بروز رفتار مخالفت عنوان گفتمان پیچیده درسی به برنامه

 سازد. مدرسه فراهم می

پرداخته است. او معتقد است « هاي امروزي تعلیم و تربیت انتقادي در کالس»( به بررسی 2006) 7منچینسکی

اي از روبناي اجتماعی هستند که زیربناي آن را اقتصاد جامعه تشکیل  هاي درسی موجود در مدارس الیه برنامه

آموزان براي ورود به نظام اقتصادي جامعه، سعی در  سازي دانش هاي درسی با آماده رنامهدهد. از نظر وي ب می

ها را در  هاي درسی با ساختار تولید در جامعه را دارند؛ به این معنا که آن ارتباط و انطباق دادن ساختار برنامه

 حاکم بر جامعه باشد.  دهند که منطبق با ساختار اقتصادي مراتبی از روابط اجتماعی قرار می سلسله

که کاري راهگشا درباره ارتباط بین قدرت فرهنگی و « ایدئولوژي و برنامه درسی»( در پژوهش 2004) 7اپل

اقتصادي در تعلیم و تربیت است، ارتباطات پیچیده بین دانش قانونمند، تدریس و قدرت را بررسی و کنکاش کرده 

ماعی، نژاد و قومیت در برنامه درسی مدارس و عناصر آن یعنی است؛ وي به قرار دادن مسائلی چون طبقه اجت

 اهداف، محتوا، معلمان، دانش آموزان و ارزشیابی تأکید فراوانی دارد.

هاي فوق و جستجو در سایر مقاالت منتشر شده، گویاي  توان اذعان نمود که پژوهش ها می بندي پیشینه در جمع

هشی مستقلی، نظرات و تجارب زیسته متخصصان در مورد تأثیر فلسفه این نکته است که تاکنون در هیچ اثر پژو

                                                   
1. Willis 

2. Harding 

3. Yates & Grumet 

4. Giroux 

5. Monchinski 

6. Apple 
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تعلیم و تربیت انتقادي بر طراحی عناصر برنامه درسی بررسی قرار نگرفته است؛ از این رو پژوهش حاضر با هدف 

مندي نظام آموزش و پرورش عمومی و رسمی جمهوري اسالمی  پوشش دادن این خأل تربیتی ـ فلسفی براي بهره

 ران نگاشته شده است.ای

 

 روش پژوهش:

دهد، استفاده  در این پژوهش از روش پدیدارشناسی که کانون توجه خود را بر تجارب زیسته و ادراک بشر قرار می

نفر از متخصصان فلسفه تعلیم و تربیت و مطالعات برنامه درسی  12شد و مصاحبه نیمه ساختاریافته، با 

هایی چون: تربیت مدرس، تهران، عالمه طباطبائی، شاهد، شهید بهشتی و  انشگاههاي دولتی شهر تهران )د دانشگاه

وتحلیل قرار گرفت.  مورد تجزیه 1الزهرا س( انجام گردید. اطالعات جمع آوري شده با استفاده از روش اسمیت

امل ها، هر مصاحبه به صورت مجزا و چندین بار مرور شد تا متن ک بدین صورت که پس از گردآوري داده

ها به صورت خط به  ها بر روي کاغذ، کلیه مصاحبه سازي کامل مصاحبه ها عیناً نوشته شود. پس از پیاده مصاحبه

هایی که مشخص کننده هر یک از  خط کدگذاري و کدهاي اساسی شناسایی شد. پس از کدگذاري، مضمون

حله بعد، عناوین مشترک در یک هاي متن بود، تعیین و یک برچسب یا عنوان به آن تعلق گرفت. در مر بخش

هاي استخراج شده، سازمان داده شود. در  ها و به مضمون وتحلیل داده بندي شد تا به تجزیه خوشه اصلی دسته

هایی که نشانگر هر یک  دهی شده تهیه شد. نقل قول هاي سازمان سازي از مضمون مرحله بعد، یک جدول خالصه

از متن مصاحبه، استخراج شدند و در جدول جاگذاري شد. جهت تلفیق  ها ها بودند و نیز نقل قول از مضمون

وتحلیل موردهاي  کننده تهیه شد و جهت تجزیه سازي براي اولین شرکت ها با یکدیگر یک جدول خالصه داده

ها به  هاي جدید به جدول اولیه اضافه شدند. در نتیجه مضمون بعدي از آن استفاده شد. در این فرآیند، مضمون

نوشته به پایان رسید.  وتحلیل آخرین دست رونده و در طول زمان تلفیق شد و این کار با تجزیه ورت پیشص

هاي قبلی است و اطالعات  آوري شده، تکرار داده هاي جمع ها در زمانی که مشخص شد، داده آوري داده جمع

ؤاالت مصاحبه، از نظرات اساتید س 2گردد، به پایان رسید. همچنین جهت دستیابی به اعتبار جدیدي حاصل نمی

هاي  هاي پژوهش از تکنیک داده 1نظر بهره گرفته شد و براي حصول اطمینان از قابلیت اعتمادپذیري صاحب

بازرسی مجدد مسیر کسب اطالعات، بازنگري ناظرین، چک کردن از [(؛ 2002) 4کات و مورهوس پیشنهادي می

گران نیز به قابلیت  داري پژوهش استفاده گردید، دقت و امانت ]کنندگان در تحقیق و کنترل اعضاء طریق شرکت

 اعتماد افزوده است.

                                                   
1. Smith 

2. Validity  

3. Reliability  

4. Maykut & Morehouse 
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 پژوهش: هاي یافته

نظران پیرامون عناصر برنامه درسی، به پاسخگویی سؤال پژوهش راجع به  با توجه به خالصه اندیشه صاحب

 پردازیم: میچگونگی طراحی عناصر برنامه درسی مبتنی فلسفه تعلیم و تربیت انتقادي 

 

از دید متخصصان طراحی عناصر برنامه درسی مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت انتقادي چگونه سؤال پژوهش: 

 خواهد بود؟

گیري از یک چارچوب نظري یا نظریه زیربنایی و مبتنی بر اصول  درسی مستلزم بهره طراحی و تدوین یک برنامه 

تا بتواند به عنوان راهنماي عمل در بررسی و اجراي مراحل پژوهش باشد  هاي واقعی می و موازین علمی و نیاز

هاي درسی، در شش عنصر؛  مورد استفاده قرار گیرد. در این راستا تأثیر فلسفه تعلیم و تربیت انتقادي در برنامه

یگر، موارد یادگیري، یادگیرنده، معلم و ارزشیابی تجلی یافته است. به عبارت د –هاي یاددهی  اهداف، محتوا، روش

اند و  گانه مذکور، عناصري هستند که در مرحله تحلیل نهایی کدهاي گزینشی استخراجی، حاصل شده شش

 اند.  هاي درسی نمایانگر وجوه مختلف برنامه

 

 الف( اهداف

در جریان آموزش، باید مشخص کرد که در پایان فرایند آموزش چه تغییري را باید در عمل یادگیرنده مشاهده 

ریزي محتویات یادگیري، مشخص کردن  ها معیاري هستند براي انتخاب مواد تدریس، طرح به عبارتی هدف کرد.

هاي صورت گرفته از متخصصان  (. تحلیل مصاحبه7، ص: 2001، 1هاي ارزشیابی )اکر هاي تدریس و روش روش

یت انتقادي همواره باید به هاي درسی مبتنی بر فلسفه تعلیم و ترب گذاري برنامه حاکی از آن است که در هدف

 اشاره نمود. 1توان به موارد ذکر شده در جدول  ها می نکاتی توجه جدي نمود، از جمله آن

 

 

 

 

 

 

                                                   
1. Akker 
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 . نتایج تحلیل نظرات متخصصان در مورد تأثیرپذیري عنصر اهداف از فلسفه تعلیم و تربیت انتقادي3جدول 

عنصر برنامه 

 درسی
 کدهاي گزینشی استخراجی

 هدف

 هاي استداللی خردورزي و زیربنایی بودن مهارت رشد

 ایجاد آمادگی براي تحلیل مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادي روزمره

 توجه به آموزش چند فرهنگی

 هاي مربوط به حضور دانش آموزان در تغییرات اجتماعی توجه به مهارت

 سازي شهروندانی آگاه  آماده

 عمومی آزادمنشانهتبدیل مدارس به فضاهاي 

 شناختی جهت تأثیرپذیري عمیق و مطلوب دانش آموزان گیري از عنصر زیبایی بهره

 هاي اخالقی آشکارسازي ارزش

 هاي اجتماعی کمک به دانش آموزان جهت رهایی از جبرها و سلطه

 اهتمام به همبستگی اجتماعی

 ارزش نهادن به مفهوم صلح

 معقوالنههاي  احترام به آزادي

 هاي تربیتی پیوند میان ساختارهاي اجتماعی و نظام

 آگاهی بخشیدن به محرومان و ستم دیدگان و مهم پنداشتن نیازهاي آنان 

 تالش در جهت پیوند تعلم و تربیت و زندگی واقعی دانش آموزان

 توجه به سواد انتقادي

مرحله اول آگاهی نسبت به خود به عنوان یک انسان  تعهد به باال بردن سطح شناخت و آگاهی انتقادي )در

 کارساز و در مرحله بعد نسبت به جامعه و مسائل پیرامون آن(.

 حمایت از برابري نژادي و جنسیتی 

 توجه به پداگوژي امید

 مقاومت در برابر بازتولید ساختار طبقاتی

 تجدید هویت احاطه شده دانش آموزان

 ها بین معلمان و دانش آموزان قشربنديکاهش آگاهانه 

 نکوهش نیازهاي فردگرایانه

 تأکید و توجه بر گفتمان سازنده دانش

 ها شکستن فاصله بین دوگانگی
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 ب( محتوا

(، که 76، ص: 1161ها است )ملکی،  ها، فرآیندها و ارزش ها، مهارت محتواي برنامه درسی در بردارنده دانش

، ص: 1165گیرد )نوریان،  یادگیري با آن در تعامل قرار می -آموزش یا در فرآیند یاددهیآموز در ضمن  دانش

اند، در نظر  ذکر شده 2(. در تدوین و انتخاب محتواهاي درسی باید موارد اشاره شده متخصصان که در جدول 77

 گرفته شود.

 ز فلسفه تعلیم و تربیت انتقادي. نتایج تحلیل نظرات متخصصان در مورد تأثیرپذیري عنصر محتوا ا8جدول 

عنصر برنامه 

 درسی
 کدهاي گزینشی استخراجی

 محتوا

 تأکید بر پژوهش محوري

 هاي فرایند گروهی براي مشارکت در فرایند دموکراسی توجه به مهارت

 کمک به تحقق خویشتن اجتماعی

 گرایش به تکثرگرایی و تنوع فرهنگی

 اخالقیهاي  فرض در نظر گرفتن پیش

 توجه به برابري

 سازي زمینه تحقّق خودآگاهی فردي فراهم

 ها اي نه مکانیکی کردن انسان هاي انسانی آموزش مدرسه ها و الیه تأکید بر وجه

 هاي زیبایی شناسانه مندي از ظرفیت بهره

 در نظر گرفتن محتوا به عنوان سرمایه فرهنگی

 اي رشته خلق دانش بین

 گرایی فکري تأکید بر مصرفعدم 

 توجه به خود تفسیرگري

 توجه به عمیق سازي آگاهی تاریخی دانش آموزان

 هاي اساسی زندگی در کانون قرار گرفتن مهارت

 

 هاي یاددهی یادگیري پ( روش

است که هایی  ها و موقعیت شده که هدف آن فراهم نمودن فرصت دار و از پیش تعیین آموزش فعالیتی است هدف

نماید انتخاب روش تدریس است.  کند. یکی از عواملی که فرایند آموزش را تسهیل می امر یادگیري را تسریع می

دهد  تدریس یا آموختن به آن بخش از پویندگی )فعالیت( هاي آموزشی که با حضور معلم در کالس درس رخ می

که یک رشته کردارهاي به سامان و از پیش شود. تدریس بخشی از روند آموزش و پرورش است  نام نهاده می



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

152 

،  1161گیرد و هدفش پیدایش شرایط مطلوب یادگیري از سوي معلم است )شعبانی،  ریزي شده را در برمی برنامه

را در نزدیک نمودن و همسویی هر چه  1شوندگان در نظر گرفتن موارد مذکور در جدول  (. مصاحبه10، ص: 2ج 

 دانند. هی یادگیري با فلسفه تعلیم و تربیت انتقادي مؤثر میهاي یادد تر عنصر روش بیش

 

 هاي یاددهی یادگیري . نتایج تحلیل نظرات متخصصان در مورد تأثیرپذیري عنصر روش0جدول 

 از فلسفه تعلیم و تربیت انتقادي 

عنصر برنامه 

 درسی
 کدهاي گزینشی استخراجی

روش هاي 

یاددهی 

 یادگیري

 محوري –آموز  محوري در کالس درس به دانش –تغییر معلم 

 تأکید بر یادگیري همیارانه

 استفاده از گفتگوي نقادانه

 وتحلیل دیالکتیکی تجارب روزمره تجزیه

 هاي طرح مسئله استفاده از روش

 استفاده از روش بدیعه پردازي جهت آموزش اخالق و منزلت اجتماعی

 آمیز جهت آموزش همزیستی مسالمتاسنفاده از روش ایفاي نقش 

 اي و جنسیتی استفاده از روش استقرایی جهت آموزش برابري نژادي، طبقه

 

 ت( یادگیرنده

هاي خود و اقدامات هدایتگرایانه معلم تغییر نسبتاً پایدار در توان رفتاري  یادگیرنده فردي است که بر اثر فعالیت

(. متخصصان بر اساس تجربه خود 216، ص: 1114)فرمهینی فراهانی، کند  )رفتار بالقوه( خود ایجاد می

هاي فلسفه تعلیم و تربیت انتقادي بر عنصر یادگیرنده  ترین مدلول را از عمده 4خصوصیات مندرج در جدول 

 کنند. معرفی می
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 لیم و تربیت انتقادي. نتایج تحلیل نظرات متخصصان در مورد تأثیرپذیري عنصر یادگیرنده از فلسفه تع4جدول 

عنصر برنامه 

 درسی
 کدهاي گزینشی استخراجی

 یادگیرنده

 مشارکت فعال در امور سیاسی و اجتماعی

 تالش براي اصالحات تربیتی در مدرسه

 داشتن روحیه نقد منطقی

 گذاري به خوداندیشی ارزش

 مشارکت در معناسازي و پدید آوردن تفسیرهاي نو

 درجات گوناگون پیچیدگی زبانیمطالعه متون با 

 کسب توانایی همزیستی

 هاي معارض مواجهه منطقی با دیدگاه

 مسئول بودن در قبال ساخت دانش

 

 ث( معلم

هاي  هاي آموزشی و توانایی ( معلم کسی است که افزون بر شایستگی1111بر طبق اساسنامه دانشگاه فرهنگیان )

وخروش براي  سویه شاگردان را در دست دارد. او پیوسته در جوش سازندگی همهايِ خود، هنر تدریس و  حرفه

باشد. متخصصان بر این اعتقادند که معلمی که  ساختن خود و پیدایش دگرگونی و پویایی در دانش آموزان می

 7جدول  هاي اشاره شده در خواهد بر اساس فلسفه تعلیم و تربیت انتقادي تدریس کند باید ویژگی و صالحیت می

 را داشته باشد.
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 . نتایج تحلیل نظرات متخصصان در مورد تأثیرپذیري عنصر معلم از فلسفه تعلیم و تربیت انتقادي1جدول 

عنصر برنامه 

 درسی
 کدهاي گزینشی استخراجی

 معلم

 شناخت کافی از مسائل روز

 احترام به عقاید همه شاگردان

 کننده جریان یادگیري تسهیل

 بودن براي ایجاد روح دموکراسیمسئول 

 استفاده از نقد به عنوان یک روش بررسی و پژوهش

 گیري از برنامه درسی پنهان بهره

 هاي شنوا عاملیت معلم توسط گوش

 به چالش کشیدن مسائلی که توسط دانش آموزان بدیهی هستند

 گیري در قبال جامعه محلی تصمیم

 هاي زندگی روزمره دانش آموزان با پویاییهاي فرهنگی  تلفیق سرمایه

 پاسخگویی در مقابل اقدامات فکورانه خویش

 مهارت در استفاده از زبان امکان

 هاي روزمره دانش آموزان عقالنی کردن فعالیت

 ها آگاه کردن دانش آموزان از تفاوت

 تشویق دانش آموزان به خواندن انتقادي متون

 مناسب براي تمرین وظایف شهروندي ایجاد فرصت یادگیري

 آفرین پذیرش نقش روشنفکر تحول

 کمک به بازسازي نقش شاگردان از حالت انفعالی و پذیرندگی به نقش فعال و خالق

 

 ج( ارزشیابی

هاست. یافتن آنچه نه در زمان محدود، بلکه در فرایند آموزش و تالش براي  ي ارزشیابی به معناي یافتن ارزش واژه

داري است که ضمن فراهم نمودن  شود. به عبارت دیگر ارزشیابی فعالیت نظام یادگیري و آموختن حاصل می

کند و با مقایسه این دو  موضوع ارزشیابی اقدام می گذاري، به تهیه اطالعاتی درباره پدیده یا هایی براي ارزش مالک

دهد. ارزشیابی سیمایی از وضعیت فعلی ترسیم  دسته اطالعات از سودمندي و ارزش موضوع یا پدیده خبر می

معتقد است که  1سازد. بی باي  ها را برمال می دهد؛ یعنی نیاز کند و فاصله آن را با وضعیت مطلوب نشان می می

گردد )به  دار شواهدي است که به قضاوت ارزشی با عنایت به عملی منجر می آوري و تفسیر نظام ارزشیابی جمع
                                                   
1. Beeby 
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 (.251، ص: 1166نقل از فتحی واجارگاه، 

هاي کیفی، استفاده از ارزشیابی مبتنی بر  مشارکت،  بهره جستن از روش مواردي مانند بر اساس تجربه متخصصان

 گرایانه هاي مبتنی بر رویکردهاي طبیعت س و استدالل و استفاده از ارزشیابیاهمیت دادن به ارزشیابی از راه قیا

 هاي فلسفه تعلیم و تربیت انتقادي قرار دارند. آن نوع از ارزشیابی خواهند بود که در راستاي آموزه

 

 نتقادي. نتایج تحلیل نظرات متخصصان در مورد تأثیرپذیري عنصر ارزشیابی از فلسفه تعلیم و تربیت ا6جدول 

عنصر برنامه 

 درسی
 کدهاي گزینشی استخراجی

 ارزشیابی

 هاي کیفی بهره جستن از روش

 استفاده از ارزشیابی مبتنی بر  مشارکت

 اهمیت دادن به ارزشیابی از راه قیاس و استدالل

 گرایانه هاي مبتنی بر رویکردهاي طبیعت استفاده از ارزشیابی

 

 گیري: نتیجه

ها و مبانی نظري الزم و نیز ارتباط نزدیک با  مندي از بنیان درک مسائل و موضوعات تعلیم و تربیت نیازمند بهره

باشد. ارتباط میان فلسفه  مندي از تجربه در این عرصه می هاي عینی و ملموس آموزش و پرورش و بهره واقعیات

ي درسی به عنوان قلمرویی که با  مطالعات برنامه تعلیم و تربیت به عنوان گرایش نظري علوم تربیتی با حوزه

 هاي نظري مهم قابل کندوکاو است.  هاي تعلیم و تربیتی ارتباط نزدیک و وثیق دارد، از عرصه واقعیت

( در کتاب اصول و فلسفه تعلیم و تربیت سه نوع ارتباط را براي فلسفه و تعلیم و تربیت بیان 1114شریعتمداري )

گردد، نیز  توان جهت تبیین ارتباط فلسفه با برنامه درسی که قلب تعلیم و تربیت محسوب می میکند که از آن  می

 توان مشاهده نمود: بهره جست. با در نظر گرفتن این موضوع سه نوع ارتباط ذیل را می

ین دو شوند. و ارتباط ا عنوان دو موضوع مجزا و مستقل اطالق می صورت اول: هم فلسفه و هم برنامه درسی به

 کند. هاي مختلف علمی، نظریات فلسفی را مطرح می رشته به این صورت است که معلم ضمن تدریس رشته

هاي تحقیقی فلسفه را در جریان  هاي فلسفی یا فعالیت صورت دوم: در این نوع رابطه برنامه درسی اجراي روش

هاي  د که در آن دانش آموزان از روشکن دهی می دهد و تجربیاتی را سازمان برنامه درسی مورد نظر قرار می

دهی و تدارک تجاربی که دانش آموزان  کنند. در این نوع رابطه سازمان مناظره استقرایی یا حل مسئله استفاده می

ي فلسفی تجربه کنند، مورد توجه برنامه  هایی چون تحلیل مفاهیم و افکار و انتقاد را در یک زمینه بتوانند فعالیت

 ریزان است.
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شود. از طرف دیگر  عنوان تئوري و برنامه درسی به عنوان عمل تلقی می رت سوم: در این نوع رابطه فلسفه بهصو

 آورد. سازد و گرایش و تمایل خاصی در او به وجود می فلسفه از لحاظ نظري فرد را با جهان و انسان آشنا می

حوزه برنامه درسی برخورداراست معرف فصل هاي برنامه درسی که از جایگاهی ویژه در  مبحث مربوط به دیدگاه

پرداز معروف گفته است: برنامه  مشترک مباحث فلسفی در حوزه تربیتی با حوزه برنامه درسی است. دیویی نظریه

درسی عمل است و به نظریه نیاز دارد و نظریه را باید از فلسفه تعلیم و تربیت گرفت. فلسفه در واقع به برنامه 

 (12، ص: 1110دهد )مهر محمدي،  و مالک میدرسی نظریه مبنا 

در این مقاله سعی گردید تا نظرات و تجارب زیسته متخصصان در باب تأثیر فلسفه تعلیم و تربیت انتقادي بر 

طراحی برنامه درسی که نقشه مفهومی براي تولیدکنندگان برنامه درسی است، یکی [طراحی عناصر برنامه درسی 

دهنده  ي برنامه درسی به شمارمی آید که ناظر به تعیین منابع، شناسایی عناصر تشکیلها ترین موضوع از اساسی

، ص: 2001، 2، هانکینز1شود )اورنشتانین ها گرفته می هایی است که در خصوص هریک از آن برنامه و نوع تصمیم

 وتحلیل قرار گیرد. مورد بررسی و تجزیه ](111

تواند بر عناصر برنامه درسی تأثیرات  سفه تعلیم و تربیت انتقادي میبر اساس تحلیل کیفی نظرات متخصصان، فل

مفید و مطلوبی بگذارد. به عبارت دیگر اگر طراحی برنامه درسی مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت انتقادي انجام 

 گردند: پذیرد، در این صورت عناصر آن به شکل ذیل مبّدل می

 الف( اهداف 

رسی انتقادي تمامی نهادهاي فرهنگی، سیاسی و آموزشی در جهت اصالح و تغییر هدف اساسی برنامه درسی بر

شده نیستند، بلکه متکثرند و بر اساس مسائلی  شود. اهداف از قبل تعیین عنوان یک نیاز مداوم قلمداد می ها به آن

 باشند. تعریف می دهد براي کالس و مدرسه قابل که در جامعه روي می

 ب( محتوا 

هایی  اي تنظیم و تدوین شود که در آن فرصت گونه شونده تصریح نمودند که محتوا باید به صاحبهمتخصصان م

 هاي مختلف توسط دانش آموزان فراهم شود. براي تعامالت اجتماعی، نقد، پژوهش، طرح مسئله و امکان تجربه

 هاي یاددهی یادگیري پ( روش

تماعی خارج از مدرسه را بخشی از اوضاعی هاي آموزش، مسائل سیاسی و اج متخصصان در خصوص روش

هاي تدریس مبتنی بر مسئله محور را تأکید  کند. آنان به روش هاي درون مدرسه را تعیین می دانند که فعالیت می

ها به  بندي هاي متنوع فرهنگی و نژادي باید گروه نگرند. در کالس کرده و به مشکالت اجتماعی به دید مسئله می

طور  وتحلیل، نقد و پژوهشگري حاکم باشد. به دهی شده و در سرتاسر کالس جو تجزیه اي سازمان شیوه غیر طبقه

                                                   
1. Ornstein 

2. Hunkinks 
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هاي گروهی و مشارکتی، حل مسئله، تفکر انتقادي و  مشخص متخصصان بر این اعتقادند بودند که باید فعالیت

هاي انتقادي  گیري از روش بهرههاي یاددهی  یادگیري مورد استفاده قرار گیرند.  ترین روش وگو به عنوان مهم گفت

ها بحث  ي آن کند تا مسائل خود را مطرح کرده و درباره وشنود و طرح مسئله به دانش آموزان کمک می نظیر گفت

شود؛ افرادي آگاه، نقاد و کارساز تربیت شوند تا بتوانند در  وشنودهاي انتقادي باعث می کنند. شرکت در گفت

 ن نقش فعال ایفا نمایند. تعیین سرنوشتشان و تغییر جها

 ت( یادگیرنده

نقش یادگیرنده در این دیدگاه، محوري است. او عنصر مهم  و فعال در ایجاد تغییرات اجتماعی و سیاسی است. 

هاي الزم براي نقد شرایط  تحلیل نظرات متخصصان در این عنصر حاکی از آن بود که دانش آموزان باید توانمندي

بوده و در صورت ضرورت دست به اقدام عملی اصالحی بزنند. دانش آموزان باید مسائل موجود جامعه را دارا 

المللی را  مبتالبه جامعه، همچون جایگاه اخالق در بهبود کیفیت زندگی، حفظ منابع طبیعی و مسائل ملی و بین

 وتحلیل کنند. ها را تجزیه موردبررسی قرار داده و آن

 ث( معلم

عنوان راهنماي  آفرین خواهد بود، او به بخش، روشنفکر و تحول برنامه درسی فردي رهاییمعلم در این نوع از 

ها برآیند.  رساند تا از مسائل اساسی جامعه خودآگاه شده و درصدد حل آن پژوهش به دانش آموزان یاري می

 شود. متخصصان معتقدند که معلم پیشگام نظم نوین اجتماعی محسوب می

 ج( ارزشیابی

هاي معمول و سنتی نیست. اوالً از  هاي ارزشیابی در این دیدگاه مشابه روش س تجربه متخصصان روشبر اسا

ها از نوع  شود، بلکه اساساً ارزشیابی فکري و ذهنی خواهد بود. ثانیاً ارزشیابی هاي مرسوم عینی استفاده نمی روش

هاي گروهی، معلمان از دانش آموزان  در بحثویژه  که در طول آموزش و به نحوي شوند نه تراکمی، به فرایندي می

 وتحلیل مباحث اجتماعی و سیاسی پرداخته و به روشنگري بیشتر آن مبادرت ورزند.  خواهند به تجزیه می

 شود: هاي پژوهش اشاره می در ادامه به تعدادي از راهکارهاي عملی جهت کاربست یافته

اي  رشته هاي درسی از موضوع محور و دیسیپلینی به رویکردي بین ریزي درسی و برنامه تغییر رویکردي در برنامه•

 و تلفیقی.

تغییري اساسی در برداشت موجود از ساخت مفهومی فلسفه تعلیم و تربیت انتقادي و برنامه درسی به عنوان •

، فرهنگ  اعیهاي انسانی و تقویت ارتباط مؤثر اجتم ها و دانش ، تعمیق ارزش ، تفکر انتقادي ورود تربیت عقالنی

 هاي درسی. در برنامه  مدنی و مشارکت اجتماعی و سیاسی

ریزي درسی از رویکردي خطی، باال به پایین، کامالً متمرکز، تحت استیالي متخصصین  تغییر در رویکرد برنامه•
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هاي  آفرینان واقعی آن، مبتنی بر کتاب محوري و بدون توجه به ورود ویژگی دانشگاهی و بدون توجه به نقش

متمرکز، با مشارکت ترکیب بهینه تصمیم گیران  فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به رویکردي غیرخطی، نیمه

 ها، زبان و دیگر مصادیق. هاي درسی، حساس و باز نسبت به ورود تنوع فرهنگی، قومیت برنامه

عضو فعال و تأثیرگذار » ، به«هاي درسی مجري صرف برنامه»ریزي درسی از  بازتعریف نقش معلم در نظام برنامه•

هاي تدریس و مشاور و راهنماي  متخصص روش»به« کننده اطالعات و دانش منتقل»و « ریزي درسی نظام برنامه

 «.یادگیري دانش آموزان

اعضاي فعال و »فرایند یاددهی یادگیري به « اعضاي منفعل و پذیرنده»بازتعریف نقش دانش آموزان از •

 ایند و به عنوان سازندگان دانش.در این فر« کننده مشارکت

ساختن دانش و معلومات و تأکید بر »به « کسب و هضم دانش و معلومات»بازتعریف مفهوم یادگیري از •

 «.خودراهبري و آگاهی انتقادي

 « محیط اجتماعی»به « کالس درس»بازتعریف فضاي تدریس از •

به رویکرد « سنتی، معلم محور و انتقال دانش و معلومات»تغییري اساسی در رویکرد تدریس معلمان از رویکرد •

 «. وگو فعال، شاگرد محور و مبتنی بر گفت»

به « کمی، حافظه مدار»تغییري اساسی در ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از رویکردهاي •
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Abstract: 

This study aimed to investigate The phenomenology of the specialists lived experience from the 

impact of philosophy of Critical education Upon design of the curriculum elements is done. The 

research method was phenomenological qualitative. The population consisted of specialists 

philosophy of education and curriculum studies in public universities in Tehran who help purposive 

sampling (non-random), 12 of them were selected. The views obtained through Semi-structured 

qualitative interviews And Smith were analyzed using the proposed method. The major findings of 

this study indicate that ultimate goal of the design elements of curriculum-based critical education 

to prepare and well-informed citizenry is critical for active participation in society. Content is such 

                                                   
1. Allameh Tabatabai University, Department of Curriculum Studies, Tehran, Iran. hnajafih@yahoo.com  

2. Allameh Tabatabai University, Department of Curriculum Studies, Tehran, Iran. malaki_cu@yahoo.com 



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

151 

that the opportunities for social interaction, criticism, research, design problems and the possibility 

of providing different experiences. Learning through the analysis of social issues and learning is 

seen as a creature who can actively participate in the process of social change. In this type of 

design thinkers teachers liberation, cultural agents, militant intellectuals and transformational are 

the most important features is their moral courage and criticism. They provide the conditions under 

which the learners themselves and reflect on their own experiences, relationships and ways to fix 

them offer outrageous know. In this type of design is qualitative evaluation. In general, according 

to specialists, Curriculum affected should seek to empower individuals and equip them with critical 

awareness and cash for enlightenment and liberation ideology are students from the troubles and 

eventual dominance.  
Key words: Philosophy Of Education, Critical Theory, Curriculum Development, Phenomenology. 
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 تبیین نقش و جایگاه  زیبایی شناسی و هنر در تعلیم و تربیت اسالمی

 

 0، آزاد محمدي8، نجمه احمدآبادي آرانی 3دکتر فاطمه زیباکالم

 

 چکیده

بتواند سهمی در است تا  تبیین نقش و جایگاه زیبایی شناسی و هنر در تعلیم و تربیت اسالمی هدف مقاله حاضر،

کاربردي  و روش  -هاي بنیادین در این حوزه معرفتی داشته باشد. روش پژوهش از نوع بنیاديافزایش دانش

در ارتباط میان نمادهاي هنري و تربیت  تحلیلی از نوع )اسنادي( است. نتایج بیانگر آن است –مطالعه توصیفی 

اسالمی می توان هنرهاي گرافیک ، موسیقی و تئاتر را اشاره نمود که در این راستا، گرافیک می تواند ارزشهاي 

اخالقی و دینی را ترسیم کند و در تربیت اسالمی دانش آموزان مؤثر واقع گردد . همچنین موسیقی در شکلهاي 

ثر و یا به شکل زمینه اي براي فیلم هاي آموزشی و تاریخی ، می تواند مفاهیم اسالمی را تلفیقی بصورت شعر و ن

به دانش آموزان ارائه دهد  و در گفتگوهاي مطرح شده در صحنه هاي تئاتر ، تعارضی را در بازیگران نقش ها 

 ایجاد می کند که به یادگیري فعل اخالقی کمک مینماید.

  اسی، تربیت اسالمی ، ارزشهاي اخالقی و دینیهنر، زیبایی شن کلید واژه:
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 مقدمه  

یکی از چالش هایی که تربیت اسالمی با آن روبروست چگونگی ارائه مفاهیم و اندیشه هاي اسالمی است به گونه 

وزش اي که بتواند مخاطب بیشتري جذب کرده و بتواند در رشد و تکامل متربیان موثر  باشد. اثربخشی ناکافی آم

هاي مستقیم در تربیت اسالمی باعث شده است تا متخصصان و برنامه ریزان درسی در پی روشهاي غیرمستقیم و 

بهره گیري از سایر رشته ها به منظور ارائه مفاهیم و الگوهاي اسالمی باشند. صاحب نظران تربیتی معتقدند؛ 

( هنر و 2007ایی می تواند مثمر ثمر باشد)آیزنر،تعقیب قلمرو نمادهاي هنري ناظر به ابعاد هنري و ساختار محتو

بنابراین کاربرد هنر و  نمادهاي آن همچنین می تواند به عنوان ابزاري مفید در رشد و تعالی متربیان باشد.

زیباگرایی در تعلیم و تربیت اسالمی چگونه می تواند مؤثر واقع شود مسئله پژوهش حاضر است که مورد بحث و 

 گیرد.بررسی قرار می 

 

 سواالت پژوهش

 نقش تربیتی هنر چیست و داراي چه ابعاد و مؤلفه هایی است؟

 جایگاه  هنر از منظر  تعلیم و تربیت اسالمی چگونه است؟

 

 روش پژوهش

تحلیلی) اسنادي( است. در روش تحلیلی،  -کاربردي و روش مطالعه توصیفی -این پژوهش از نوع بنیادي

شود که بتوان به  اي سامان داده می آید، به گونه اطالعاتی که از طریق بررسی اسناد، مدارک و کتابها به دست می

مورد  هاي دادهسؤاالت اصلی پژوهش؛  ( براي پاسخگویی به1157پرسشهاي پژوهشی پاسخ داد)سرمد و همکاران، 

آثار مکتوب و مقاالت مربوط دربارة گیري از منابع دست اول و منابع دست دوم ) نیاز به روش اسنادي و با بهره

 مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. موضوع تحقیق(

 

 یافته هاي پژوهش

 نقش تربیتی هنر چیست و داراي چه ابعاد و مؤلفه هایی است؟

و تبیین مفاهیم مختلف حوزه هاي دانش و معرفت بشري ، دیدگاه و چهارچوب نظري روشنی را نسبت به  تعریف

معنا، ماهیت، ابعاد و کارکردهاي مختلف آنها فراهم می سازد . همچنین ، این امر رهنمودهاي مشخصی را براي 

ینه، می توان گفت که به دلیل نامشخص انجام فعالیت ها و اقدامات در هر حوزه معرفتی ارائه می دهد. در این زم
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بودن و مغفول ماندن جایگاه و اهمیت هنر در نظام آموزش و پرورش ، تالشهاي نظري اندکی در مورد تعریف و 

تبیین مفهوم هنري انجام گرفته است. به عبارت دقیق تر،تربیت هنري به گونه اي محدود، صرفاً به معناي نقاشی 

شده است. این امر، حداقل، داراي این پیامد منفی بوده است که بخش قابل توجهی از  و یا شاید کاردستی تعریف

تئوري پردازي در برنامه درسی، هنر را نادیده گرفته و صرفاً نویسندگان خاصی مانند آیزنر و راس بدان پرداخته 

احتماالً این مطلب درستی اند. بارو و میلبورن مفهوم تربیت هنري را به هنرهاي بدیع و خالق ربط می دهند . 

است که بگوییم هنرها در اشاره به هنرهاي آزاد)فلسفه، تاریخ، زبان انگلیسی و.....( بکار رفته که در تقابل با علوم 

 (1160محض قرار می گیرند. حال آنکه تربیت هنري محدود به هنرهاي خالق است)مهرمحمدي و امینی، 

ر بر آموزش حواس مختلف ، گسترش تجارب حسی و لمسی، رشد جروم جی هاوس من ، تربیت هنري را ناظ

حساسیت و برخورد عمیق با جلوه هاي بصري هنري و نیز نقادي پدیده هاي هنري می داند. در واقع ، از نظر وي 

تربیت هنري شامل آموزش اساسی حواس و رشد آگاهی متعالی تجارب بصري، آفرینش و فهم اشکال نمادین  "

د رویکرد آگاهانه نسبت به تصورات بصري در نقاشی ، مجسمه سازي ، هنرهاي تزیینی و آموزشی بصري و نیز رش

 (1151و کاربرد و اعمال قضاوت نقادانه تجارب بصري می باشد)هاوس من،

گارتسون میان مفهوم تربیت هنري و رشد توجه و حساسیت دانش آموزان نسبت به جلوه هاي زیبایی شناختی  

ف ارتباط برقرار کرده و آن را فرایندي ناظر بر افزایش و رشد تیزبینی و حساسیت فرد نسبت به پدیده هاي مختل

 زیبایی شناسی می داند.

( امروزه با توجه به مقتضیات تمدن جدید ، تربیت هنري و زیبایی شناسی به عنوان یکی از 1151از نظر چاپمن)

انش آموزان از این طریق چگونه دیدن، شنیدن ، حرکت کارکردهاي مهم نظام آموزشی مطرح می باشد. چرا که د

کردن ، برقراري ارتباط و احساس کردن را یاد می گیرند. از این رو ضروري است که نظامهاي آموزشی ایجاد و 

رشد مهارتها و قابلیت هاي مذکور را تسهیل نمایند. اما یکی از تعاریف جامع تربیت هنري ، تعریف تحلیلی است 

یمر از این مفهوم ارائه کرده است. وي تربیت هنري را به عنوان رشد و آگاهی و حساسیت نسبت به که بنت را

 (1152ویژگی هاي زیبایی شناختی اشیاء و پدیده ها تعریف می کند)رایمر ،

تواند بهترین   هنر می آنها،ي تربیتى هنر معتقدند. به نظر نظران به جنبه  بسیارى از صاحببنابراین ، 

. اصوالً آموزش هنر و تربیت نقش اساسى در رشد عاطفى و روانى او ایفا کندو ي درون انسان باشد  دهنده  نمایش

هنري در بروز نوآوري و خالقیت ، رشد اخالقی، پرورش عواطف و احساسات ، شکل گیري تغییرات عمیق و پایدار 

قت  و... تاثیري شگرف دارد . هنر اساس تربیت است . هنر عقل و در سلوک فردي، رشد مهارتی ، نظم ، د

احساس ما را متحد ، تخیل را تحریک و محیط ما  را دگرگون می کند. سالها پس از آنکه دستاوردهاي مادي 

فراموش شود ، هنر به منزله نماد نگرشهاي معنوي باقی می ماند. هنر از هر نظر شاهدي است بر جستجوي بشر 
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 ( 1154بدست آوردن جاودانگی )مایر، ترجمه فیاض، براي 

 

 
 نمودار شماره یک : کارکردهاي تربیتی هنر و زیبایی شناسی

 

 بررسی سوال دوم

 جایگاه  هنر از منظر  تعلیم و تربیت اسالمی چگونه است؟

ر صورتی که مفهوم تربیت اسالمی با اندیشه ورزي که یکی از شاخص هاي تربیت اسالمی است مالزمت دارد. د

این امر منجر به رشد و تحول در وي شود ، مفهوم تربیت اسالمی امري آگاهانه خواهد بود. اما در صورتی که 

تربیت اسالمی در مقام عمل، فاقد خصیصه اندیشه ورزي باشد و تنها به انتقال عقاید و آداب دینی بپردازد بیشتر 

تربیت دینی  و عقالنیت با هم مالزمت بیشتري عنوان تلقین در مورد آن صادق خواهد بود، زیرا 

(  زبان و هنر می توانند ابزاري باشند که به خرد ورزي در مورد عقاید دینی کمک نمایند و در 1164دارند)باقري،

 ( 1111واقع محملی براي تفکر باشند) صابري و سعیدي رضوانی،

ت اسالمی را می توان در موارد ذیل مورد بررسی با توجه به آنچه بحث شد، ارتباط میان نمادهاي هنري و تربی

 قرار داد.

 

 

وري و خالقيت
 
 نوآ

 رشد آخالقي

شكل گيري تغييرآت 
عميق و پايدآر در 

 سلوك فردي

پرورش عوآطف و 
 آحساسات
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 گرافیک-3

واژه گرافیگ  از مصدر یونانی به معناي خویشتن می آید و ریشه آن در اصل به معناي خروشیدن است. این هنر 

ی برد یک زبان بصري است که براي ایجاد ارتباطی دیداري، جهت انتقال پیامی خاص از نشانه هاي بصري  بهره م

و از لحاظ رده بندي هنرها، هنر گرافیگ را شاخه اي از نشانه هاي بصري بهره می برد و از لحاظ رده بندي 

هنرها، هنر گرافیک را شاخه اي از هنرهاي تجسمی پالستیک می دانند. لذا این هنر با طراحی و نقاشی ، 

گزینش دو سبک جهانی، یعنی واقع گرایی خوشنویسی در ارتباط است. گرافیستهاي ایرانی بعد از انقالب با 

( در تاریخ بعد از انقالب ، 1167اجتماعی و سمبولیسم )رمزگرایی( به بیان افکار خود پرداختند )اعظم زاده ، 

بویژه هشت سال دفاع مقدس ، در هنر گرافیک ایرانی نمادهایی از قبیل سربند ) روبان سبز رنگ( ، درخت سرو ) 

ومت(، هاله نور )ارتباط معنوي( ، گل الله ) نماد شهادت( طرح کبوتر )رمز رهایی و آزادي نماد ایستادگی و مقا

بسوي شهادت( و گاه تلفیق موارد یاد شده با هنرهایی نظیر کاشی کاري و نقوش اسالمی دیده می شود. حتی 

قی می تواند تلقی شود؛ استفاده از رنگ هاي مختلف در هنر گرافیک به عنوان نماد ، بیانگر فرهنگ دینی و اخال

 مثالً رنگ سبز نشانه صلح و دوستی و رنگ قرمز نشانه شهادت و دفاع مقدس است.

در سند برنامه درسی قرآن و تعلیمات دینی چنین آمده است : دانش آموز جنبه هایی از هنر مورد عالقه خود را 

را به کمک هنر ثبت می کند)وزارت آموزش و در انجام فعالیتها بکار می بندد و زیباترین لحظه ها و پدیده ها 

( بر این اساس می توان گفت گرافیک می تواند ارزشهاي اخالقی و دینی را ترسیم کند و 74،ص 1167پرورش، 

 در تربیت اسالمی دانش آموزان موثر واقع گردد. 

 

 موسیقی-8

لودي ، هارمونی ، طنین و فرم موسیقی یکی از حوزه هاي هنري است که داراي عناصري همچون صوت، ریتم ، م

 ( 1160است) ویژه، 

شدت و ضعف هر کدام از این عناصر و چگونگی قرار گرفتن آنها در کنار یکدیگر منجر به فرم خاصی می شود که 

نتیجه اش اشکال بازنمایی خاصی در ذهن فرد است که هر قطعه موسیقی را با نمادهاي خاصی می شناسند. 

ار ، رمزها و نشانه هاي آسمانی در آن موسیقی از انتزاعی ترین اشکال هنري است و به مقتضاي دوري از بیان اشک

بخوبی تبلور یافته اند. مثالً موسیقی سنتی و کالسیک ایران نماد معنویت و عرفان است که با آهنگ پیوند خورده 

 است. 

این هنر در شکل هاي تلفیقی بصورت شعر و نثر و یا به شکل زمینه اي براي فیلم هاي آموزشی و تاریخی می 

المی را به دانش آموزان ارائه دهد . پخش صداي اذان در مدارس و محیط هاي آموزشی  می تواند تواند مفاهیم اس
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فضاي معنوي را القاء کرده و ترویج نماید. خواندن قرآن با صوت و آهنگ زیبا در کالسهاي درس در جذب دانش 

هاي امام علی)ع( ، تنهاترین آموزان، موثر است. چنانچه در جمهوري اسالمی ، ساخت آهنگ هاي فاخري در فیلم 

 سردار و مختار نامه توانست در اثر گذاري تربیتی این مجموعه هاي وزین مؤثر باشد.

 

 نمایش و تئاتر-0

بیان افکار و اندیشه هاي اسالمی در قالب تولیدات هنري از جمله شیوه هاي آموزش غیر مستقیم است که می 

بیفزاید. یکی از رشته هاي هنري که نمادهاي مختلف در آن می تواند  تواند بر جذابیت معنا و آموزه هاي اسالمی

جمع شود هنر نمایش و تئاتر است. نمایش پدیده اي است که در هر مکانی قابل اجراست ؛ در خیابان ، میدان، 

با عوامل فضاي باز ، بدون نیاز به دکور و صحنه ، در حالی که تئاتر به طراحی و معماري پرشکوه و جایگاه ویژه  

 (1165دیداري ، شنیداري، دکور ، صحنه، نورپردازي و متن از قبل نوشته شده نیازمند است)راهگانی،

در این رشته هنري، بسیاري از هنرهاي دیگر می تواند جمع شود ، از جمله موسیقی و گرافیک . یک موسیقی 

و عرفانی استفاده می شود و محراب،  آرام با دکوراسیونی که در آن طراحی و رنگ هاي مرتبط با فضاي منوي

 مسجد و بال فرشتگان را به نمایش می گذارد، نمادي از معنویت و عشق به خداوند را ترسیم می کند.

تصویر سازي دانش آموزان در تماشاي صحنه هاي نمایش و پذیرفتن نقش هاي یک شخصیت در تئاتر و مشاهده 

مت می تواند به پرورش ادراک تخیلی دانش آموزان کمک آن در قالب نمادهایی مانند شجاعت و استقا

نماید.گفتگوهاي مطرح شده در صحنه هاي نمایش و تئاتر و پذیرفتن نقش هاي مختلف ، تعارضی را در بازیگران 

 ( 1111نقش ها ایجاد می کند که به یادگیري فعل اخالقی کمک می نماید)صابري و سعیدي رضوانی،
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 بحث و نتیجه گیري

عنایت به مباحث ذکر شده؛ هنر با توجه به آثار و نتایج مختلفی که از نظر زیبایی شناسی ، روانی و آموزشی با 

دارد باید به عنوان یک ضرورت و اولویت از جایگاه شایسته  در تعلیم و تربیت اسالمی برخوردار شود. بنابراین اگر 

یم اجابت و پذیرش این دستورات  از سوي متربی ، بتوانیم با شیوه هاي هنري و خالقانه مسائل را مطرح کن

دلنشین تر، باور پذیرتر و پذیرفتنی تر خواهد بود. لذا پیشنهاد می گردد در زمینه ابعاد مختلف جایگاه هنر و 

زیبایی و نگاه اسالمی به تربیت هنري بیشتر مورد کنکاش و بررسی قرار گیرد و گامهاي مؤثري در این زمینه 

 .برداشته شود

 

explain the role and position of the aesthetics and art in the Islamic Education 

fatemeh zibakalam ,najmeh ahmadabadi Arani , Azad mohammadi 

 

abstract 

 

The present article is aimed to explain the role and position of  the  aesthetics and art in the Islamic  

Education  in order to have a share in increasing the basic acknowledges in this area. This research 

is performed by the practical- basic and descriptive- analytic (document) study method. The 

findings show that arts including graphic, music and theater could be mentioned among the art 

symbols and the Islamic pedagogy. So, graphic can portray religious and moral values and be 

effective in the students’ Islamic pedagogy. In addition, music can propose the students the Islamic 
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concepts in the consolidated forms such as poem and prose or field ones for the historical and 

instructional videos. It causes a contrast in the role players in the theater dialogues so it can be 

useful in the moral act learning.    

Keyword: art, aesthetics, Islamic, pedagog, religious and moral values 
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 های تربیتی آن پذیری بر اساس دیدگاه بلیک و دریدا و داللت تبیین و تحلیل پاردوکس خالقیت و جامعه

 

 3لیال جهرمی تادوانی

 

 چکیده

پذیري ـ به عنوان رهیافتی نوین براي زندگی  چون خالقیت و جامعه نما ـ هم هاي متناقض معناسازي چالش  

هاي جدید به تعلیم و  هاي الزم براي بازاندیشی و بازتولید نگرش فرصت  ایجادعصر حاضر است و متعالی در 

تبیین و تحلیل هدف این پژوهش . آمیز و رازآلود حاضر است تربیت، از جمله راهکارهاي اساسی در جهان تناقض

بنا بر این هدف  است. هاي تربیتی آن پذیري بر اساس دیدگاه بلیک و دریدا و داللت اردوکس خالقیت و جامعهپ

با استفاده از روش مقایسه اي استنتاجی و تحلیلی  نخست به تببین دیگاه این دو پرداخته و سپس مطابق نظر 

مطابق با برداشت پژوهش حاضر، در هر . پذیري پرداخته شده است ها به تحلیل پارادوکس خالقیت و جامعه آن

زمان مورد توجه قرار گیرد.   تواند و باید به طور هم پذیري می اي از فرایند تعلیم و تربیت، خالقیت و جامعه مرحله

شود ـ تاوان سنگینی به  که در نظام آموزش و پرورش کشورمان نیز مشاهده می بنابراین غفلت از هر کدام، ـ چنان

 . همراه دارد

 خالقیت، جامعه پذیري، پارادوکس، بلیک، دریدا :کلمات کلیدی

 

 مقدمه و بیان مساله

هاي متفاوت، مورد توجه  پذیري در دوران مختلف و در بین جوامع گوناگون به نسبت هر چند که خالقیت و جامعه

جهانی در عصر حاضر   ي هاي جامعه اما ضرورت است ي تعلیم و تربیت بوده  اندرکاران عرصه نظران و دست صاحب

 است.  اهمیت پرداختن و توجه به این دو مفهوم را بیشتر کرده 

است؛ ولی از منظر آموزشی، خالقیت یکی از  ي خالقیت از مناظر مختلف نگریسته شده  گرچه به مسئله   

که در برابر هر تغییر و فشاري  به جاي این کودکان امروز باید بتوانند»آید.  ترین مسائل آموزشی به حساب می مهم

هاي سازنده ارائه نمایند. دستیابی به این هدف در آموزشی که مقتدرانه است  فقط دست به سازش بزنند، پاسخ

تربیت افراد خالق و . (7: 1154 ر،)تورنس و مای« هاي خالق است پذیر نیست بلکه نیازمند آموزش به شیوه امکان

با  روز با پیچیدگی بیشتري مواجه است، موفق گرداند. به تواند جوامع را در عصري که روز نو میي  صاحبان اندیشه

                                                   
 01151067461کارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت. مدیر دبستان. ناحیه  سه آموزش پرورش شیراز. همراه: 1

Leila_jahromi@yahoo.com 
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آید که آموزش و پرورش در بسیاري از  وجود اهمیت روزافزون خالقیت و ضرورت تربیت افراد خالق به نظر می

است و با اندکی تأمل در نظام  نقاط جهان، نه تنها در راستاي این هدف نبوده بلکه از هدف اصلی فاصله گرفته 

تواند باشد، بسیار  ي توسعه خالقیت می چه که در زمینه ي ما با آن توان دریافت که فاصله ما، نیز می آموزشی کشور  

 زیاد است.

آموزش و پرورش یکی از ابزارها و قلمروهاي »پذیري نیز یکی از وظایف مهم آموزش و پرورش است.  جامعه

پذیري تضمین  پذیري و فرهنگ جامعه را از طریق فرایندهاي جامعه فرهنگی   که بقاي عمومی است فرهنگ 

پذیرکردن کودکان  مدرسه نهاد بسیار مهمی براي جامعه»ي رادمن  (. به گفته1167 ،زاده )مقنی« نماید می

هی را به گیرد. مدرسه آگاهانه هنجارهاي گرو رسمی از طریق آن صورت می پذیري  شود و جامعه محسوب می

پذیري مختص جوامع معاصر نبوده و به قول  (. توجه به فرایند جامعه4: 1167 ،سنی )شاه« آموزد کودکان می

ي اجتماعی در قالب مباحث تربیت مدنی، وطن پرستی، وطن دوستی،  هاي دور نیز فالسفه درگذشته»غفاري 

اند چون بقاء و پایداري  امر توجه داشته شهري و معاشرت اجتماعی پیدا کردن، به این شهروندي و آمادگی هم

« پذیري اعضاي جامعه به خصوص نوجوانان و جوانان جامعه است جامعه درگرو تحقق صحیح فرایند جامعه

چنین  (. اما سرعت تغییر و تحوالت اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و فرهنگی درجوامع امروزي و هم2:1151،)غفاري

 است. پذیري را بیشتر کرده  ي جامعه ها ضرورت توجه به مسئله عی بین نسلاجتما ـي تاریخی  افزایش فاصله

 آید. پرورش به حساب می  و  پذیري از وظایف مهم آموزش  ي مهم خالقیت و جامعه بنابراین پرورش هر دو مقوله

ر هاي اصلی جامعه د دار حفظ نظم اجتماعی از طریق درونی کردن ارزش سو عهده آموزش و پرورش از یک

دار پرورش حس خالقیت و نوآوري و در یک کالم تغییر در آن  آموزان و دانشجویان و از سوي دیگر عهده دانش

زمان از آموزش و پرورش طلب  اي است که فرهنگ عمومی هم است ]...[ و تداوم نظم و و ایجاد تغییر دو وظیفه

زآفرینی و بروز تغییرات مناسب با شرایط جامعه بات و تغییر بین باثبایست تعادلی بین  نماید و این نظام می می

ي آموزش و پرورش به عنوان یکی از نهادهاي اولیه و اصلی  مند در عرصه ریزي نظام ایجاد کند، که مستلزم برنامه

 (.1157 ،زاده فرهنگ عمومی است )مقنی

کند و خالقیت بر  کید مینوایی و سنت تا پذیري در نهایت بر اصالت جمع، هم جامعه»توان گفت که  می پس   

آیند و  این دو فرایند هم در وجه نظري و هم در وجه عملی متضاد به نظر می .نوایی و بدعت اصالت فرد، ناهم

« گیرد هاي خاص خویش را در بر می و روش  گرایش به هر یک از این دو فرایند، دیدگاهی متکی بر اصول، اهداف

و  پذیري به عنوان اهداف مهم آموزش  دو فرایند خالقیت و جامعهضرورت توجه به  (.1: 1154 ،)خسرونژاد

ي  پرورش، بررسی و تحلیل پارادوکس موجود بین این دو مفهوم را نیز به همراه دارد. از نظر تاریخی بحث درباره

شناسان،  پذیري و خالقیت و پارادوکس بین این دو مفهوم به طور مستقیم و غیرمستقیم در بین روان جامعه
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و تالش براي حل این پارادوکس داراي  اي دیرینه دارد سابقه شناسان و اندیشمندان تعلیم و تربیت، جامعه

بنابر اهمیت موضوع و با توجه به وضعیت آموزش و پرورش در کشور ما، ضرورت کنکاش در  .اي کهن است پیشینه

نظري و در ادامه ایجاد مبنایی  گیري مبانی  شود. چراکه نقد و بررسی این مسئله، در شکل ها آشکار می این دیدگاه

تبیین و این پژوهش قصد دارد به  شود. ثر واقع میؤها و در نهایت محتواي آموزشی م براي تدوین اهداف، روش

هاي تربیتی آن  پذیري بر اساس دیدگاه ویلیام بلیک و ژاک دریدا و داللت تحلیل پاردوکس خالقیت و جامعه

 بپردازد. 

 

 ي و پیشینه تحقیقمبانی نظر

یک بحث گرهی است که در بین  پذیري خالقیت و جامعه پارادوکس ي درباره طورکه گفتیم، بحث همان

تمایل به هر کدام از دو سوي این پارادوکس در آموزش و پروش منجر به  واي دیرینه دارد  نظران پیشینه صاحب

 شود. هاي متفاوتی می دیدگاه

با احتیاط بسیار صورت گیرد اما شاید بتوان گفت: در سیر تفکر تربیتی نگاه نظر باید  اگر چه این اظهار

آلیستی در آموزش و پرورش، در  پذیري و منظر ایده رآلیستی به تعلیم و تربیت، در کل گرایش به جامعه

 آلیستی در پرداختن به امر تربیت را در هاي ایده اي از اولین کوشش کل گرایش به خالقیت دارد. نمونه

توان  ها در جهان معاصر را در مکتب موسوم به پدیدارشناسی می اي از این کوشش هاي سقراط و نمونه روش

ي معاصر آن را در مکتب رفتارگرایی  ي کالسیک رآلیستی را نیز در آراء و افکار ارسطو و نمونه یافت. نمونه

هاي فلسفی کانت شاید بتوان  اندیشه ي ي این دو دیدگاه در ادامه چنین در میانه توان جستجو کرد. هم می

  (.120: 1154 ،هاي تربیتی دیویی را مورد بحث قرار داد )خسرونژاد اندیشه

ي  ي برجسته توان به اصالت فرد و جامعه ربط داد. نماینده ي این پارادوکس را می منشأ بحث و جدل درباره   

ي  بین فرد و جامعه اشاره کرده است و عرصه روسو، یکی ازکسانی است که به تعارض« گرایی طبیعت»مکتب 

تعلیم و تربیت را تضاد بین سرشت پاک انسان و نهادهاي اجتماعی دانسته است. روسو بر این عقیده است که 

 (.210: 1152 ،)جمعی از نویسندگان« کند طبیعت انسان نیک است و این جامعه است که او را بد و فاسد می»

 داند حل این تعارض را پناه بردن به زندگی طبیعی می بیند و تنها راه عارض میروسو میان فرد و جامعه ت

کند.  کند بیشتر به تمایالت طبیعی کودک اشاره می که روسو بدان اشاره می  طبیعتی  (.71: 1162،)خسرونژاد

گوید:  که می چنان .کند  ي جوانی حل کوشد تضاد بین فرد و جامعه را با ورود امیل به جامعه، از دوره روسو می

« براي این که طبیعت بتواند آزادانه رشد کند، باید کودک را از جامعه دور نگاه داشت تا به سن عقل برسد»

 .(116: 1161، )کاردان

که پستالوزي  درحالی»هربارت در بحث از این پارادوکس معتقد است که آزادي و قدرت باید به هم آمیخته شوند. 
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گوید  ها برقرار سازد و می کوشد تعادلی بین آن کردند، هربارت می در برابر جامعه تأکید میو روسو بر اهمیت فرد 

در عین حال به جامعه بسیار مدیون است و با خدمت به همنوع  فرد باید استعدادهاي خود را پرورش دهد؛ ولی 

 (. 155 : 1154،)مایر« کند خویش، خود را بهتر از همه می

گرایی  طبیعت اسکینر از جمله کسانی هستند که در بحث از این پارادوکس به مخالفت با  رفتارگرایان از جمله 

سازي  رفتارگرایان که براي محیط اهمیت بسیاري قائل هستند یادگیري را تحت قانون شرطی. اند روسو پرداخته

در »ر انسان نهادینه کرد. توان هر رفتاري را د می« تنبیه»و « تقویت»اند که با  کنند و بر این عقیده بیان می

تغییر »داند براي اصالح آن  هاي اجتماعی می که اسکینر با حذف درون انسان منشاء خصومت را نهایتاً روش حالی

هاي بیرونی است. در  چنان کوشش در جهت همگام کردن فرد با ارزش کند که هم فردي را پیشنهاد می« رفتار

ي انسان به صلح، آزادي و برابري  اي دیگر که در آرمان وي رساننده ه جاي گونهپذیري را ب اي از جامعه واقع او گونه

  (.72: 1161 ،به نقل از خسرونژاد1156)اسکینر «  نشاند است می

ي این پارادوکس در این است که نظریات رفتاري تحول روانی  گرایی در زمینه مرز بین رفتارگرایی و شناخت 

دانند و  گرایان چون پیاژه، یادگیري را تابع تحول روانی کودک می ند ولی شناختدان کودک را تابع یادگیري می

رسد. پیاژه از نمایندگان این مکتب،  جاست که بحث و جدل بین فرد و جامعه و آزادي و اقتدار به اوج می  این

پرورش در نظر  توان گفت که هدف آموزش و می»داند.  تربیت و رشد و شکوفایی را در تعامل فرد با محیط می

پیاژه ایجاد ذهنی خالق و شخصیت متعادل در کودکان و نوجوانان و ایجاد قدرت انطباق یا سازگاري با جامعه 

وي خالقیت را امري  (.246: 1161،کاردان«)متحول امروزي و آمادگی براي پاسخگویی به نیازهاي آن است

رت است از سعی در منطبق ساختن کودک با هیئت تربیت در دید عادي عبا»دارد:  درونی دانسته و اظهار می

که براي من تربیت عبارت است از پرورش دادن افراد خالق  اي که به آن تعلق دارد ]...[ حال آن بزرگساالن جامعه

  (.17: 1176 ،)برنگیه« جو را اي تبعیت ]...[ باید مخترعان و نوآورانی را پرورش داد نه عده

گیرد. شاید بتوان گفت در فرایند تطابق، فرد  تربیت در قالب دو فرایند جذب و تطابق صورت می ،مطابق باور پیاژه

سازد و در فرایند جذب، فرد با تغییر ذهنی محیط، آن را به خود راه  ذهن خود را با مقتضیات محیط هماهنگ می

 (.71: 1161 ،چه همواره اصالت دارد جذب است )خسرونژاد دهد. اما آن می

اي که براي  و پرورش است در مقاله ي خالقیت و ارتباط آن با آموزش  ل که صاحب چندین اثر در حیطهگتز

 گوید: کند و می دایرةالمعارف تعلیم و تربیت نگاشته است، به این پارادوکس اشاره می

سو حل مسئله، کوششی آگاهانه و تسلط بر  در تدریس تفکر خالق پارادوکسی وجود دارد. از یک 

رسد تفکر خالق،  طلبد. از دیگر سو به نظر می ایق قبالً آشکار شده )فرایند تفکر ثانوي( ... را میحق

هاي کودکانه و پذیرش تخیل )فرایند تفکر ابتدایی...(  حداقل تا حدي، مستلزم بازگشت به بازیگوشی

ند ابتدایی بگسلد که فرد از فرای توان در آموزش به فرایند ثانوي پرداخت بدون این است. چگونه می
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توان بدون ابطال ضرورت فرایند تفکر ثانوي، فرایند تفکر ابتدایی را پرورش داد  و برعکس چگونه می

 (.121:  154 ،به نقل از خسرونژاد 1111 )گتزل

دهد:  ي اقتدار و آزادي در تعلیم و تربیت را به دو دلیل مورد توجه قرار می ي کتاب خود، مطالعه ناش در مقدمه

که، این مطالعه به بررسی ارتباط میان اقتدار  که، مفاهیم اقتدار و آزادي مفاهیم بنیادي هستند و دوم این اول این»

پردازد و سپس پیامدهاي ثمربخشی از این طرح دیالکتیکی را که براي مشکالت آموزش و پرورش  و آزادي می

 (.7: 1177،)ناش« است وجود دارند، پیشنهاد کرده 

ها /  مرجعیت سنت»، «اقتدار در کار و آزادي در بازي»هاي مختلف کتاب خود به مباحثی چون:  شناش در بخ

مرجعیت گروه/ آزادي »، «مرجعیت انضباط / آزادي در رشد عالئق فرد»، «آزادي در فکرکردن، تدریس و یادگیري

آزادي تعهد/ آزادي »، «کردن خلقاقتدار سنت/ آزادي »، «انتخاب اقتدار جبرگرایی/ آزادي»، «شدن  به منظور خود

ها نه از  بندي کند، اهمیت این زوج که ذکر شد و شفلید نیز تأکید می پردازد. البته چنان و ... می« به منظور رشد

در هر »چه به امور فرعی مربوط به هر قطب ارتباط دارد، حائز اهمیت است.  لحاظ قطب بودن، بلکه از نظر آن

است و کاربردهاي این ارتباط  ها بررسی شده  یت تحلیل شده است، ارتباط میان آنبخش معنی هر طرف از قطب

تز و کاربردهاي آموزشی  براي آموزش و پرورش بررسی شده است. قطب اقتدار به عنوان تز، آزادي به عنوان آنتی

صورتی  د، باید به صورت منطقی و ضروري نگریسته شو  که این اقتباس به جاي این  باشد. به به عنوان سنتز می

 (.7همان ص « )گر نگریسته شود مناسب و الهام

به « پذیري: چالشی براي مدیران آموزشی پارادوکس جامعه»اي تحت عنوان  ( در مقاله2000و نکوچیا ) کالین

شود که نیاز به  پردازند. به قول این دو نویسنده این پارادوکس زمانی مشاهده می بررسی پارادوکس مذکور می

پذیري مدیران آموزشی به سمت  چه فرایند جامعه پذیري قرار گیرد. اگر غییر و اصالح در مقابل فرایند جامعهت

حفاظت و انسجام وضع موجود متمایل است اما میزان زیادي از تغییرات در مدارس بدون اصالح و آمادگی مدیران 

پارچه  ارس نیاز دارند که مدیرانشان با گروه یکسو مد  آموزشی اتفاق نخواهد افتاد و این پارادوکس است. از یک

ي مهم اشاره  هاي جدید نیاز دارند. این دو محقق در پایان به این نتیجه شوند و از سوي دیگر به خالقیت و ایده

چنین جهانی  باک و هم به مدیریت و رهبري خالق و نوآورانه، بی 21دارند که با توجه به شرایط و نیازهاي قرن 

چون مدیر آموزشی، محقق فعال، رابط اجتماعی،  هاي چندگانه هم ت؛ مدیرانی توانمند که قادر باشند نقشنیاز اس

هاي آموزشی را  عامل تغییر و هوادار کودکان را ایفا کرده و در عین حال یک فرهنگ تغییر و دگرگونی در مکان

 ایجاد کنند. 

کاري  از تضاد خالقیت با محافظه1ي آن دولینگر دهعنوان موضوعی است که نویسن« کاري خالقیت و محافظه» 

پردازي شده است،  کاري ویلسون که بر اساس یک ترس رایج از عدم ثبات، تئوري ي محافظه گوید. نظریه چنین می
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اند، بر  کارها انتظار دارد. اول، افرادي که با عدم ثبات تهدید شده به سه دلیل خالقیت کمتري را در میان محافظه

[ به نقل از 1165[ و ]مازلو2001 تال،  -تر از امنیت و اطمینان تمرکز دارند )]بار اي سطح پاییننیازه

طور سنتی  چه که به نوایی با آن درنگ ناسازگار است. دوم، هم ي خالقیت بی ( و این تمرکز با انگیزه2005دولینگر

چه جدید  که خالقیت بر آن ت(، در حالیچه قدیمی اس دهد )آن ها تمرکز می است، شخص را بر سنت پذیرفته شده

کاران را  طلبانه، محافظه به نقل از پیشین(. ]...[ سوم، اصول خودکامه و ضد عشرت1111)مایر  دارداست، تمرکز 

 (. 2005 ،دهد )دولینگر به سوي کم اهمیت گرفتن ارزش ابتکار سوق می

صورت اهداف اجتماعی، اهداف فردي و ترکیبی از این دو هدف   کامال باتیا و بالدیو باتیا اهداف تعلیم و تربیت را به 

 گویند: کنند و پس از بحث پیرامون هدف اجتماعی و فردي تعلیم و تربیت می بندي می دسته

هاي مخالف و مقابل  رسد که اهداف شخصی و اجتماعی تعلیم و تربیت، حاوي رهنمون به نظر می  

کند که  د ]...[ تعمق دقیق در هر نوع هدف، مشخص میباشند و به صورت ضد و نقیض ظاهر شون

تواند بدون شخص دوام بیاورد.  تواند بدون اجتماع ایفاي نقش کند و نه اجتماع می نه شخص می

:  2007 ،)باتیا و باتیا« تواند در کنار هم عمل کند رشد هر دو هدف )شخصی و اجتماعی( می

117.)  

براي ترکیب این دو هدف ارزشمند  2و تحقق خویشتن 1مایز میان ابراز وجودت»رسند که   سپس به این نتیجه می 

توانند خود  چنین افراد می کند و هم هاي مثبت در شخص، عالقه به اجتماع را بیشتر می است چرا که رشد ویژگی

 (. همان« )را از طریق اجتماع بهتر بسازند

به « قیت یا جامعه پذیري؟ کوششی در حل یک پارادوکسآموزش ابتدایی خال»اي تحت عنوان  خسرونژاد در مقاله

حل  ي راه ضرورت حفظ هر دو مقوله در نظام آموزشی و سپس به طرح پاردوکس بین این دو فرایند و ارائه

پذیري از منظر تئوریک، نه متضاد، بلکه  که خالقیت و جامعه»رسد  پردازد و در پایان به این نتیجه می می

ترین هدف آموزش  حل اصلی در حل تناقض مورد بحث، پذیرفتن خالقیت به عنوان اصلی اهپوشند ]...[ و ر هم

 (.115: 1154 ،)خسرونژاد« شود پذیري نیز به روندي پویا بدل می ابتدایی است و با این پذیرش، جامعه

و خالقیت و  ريپذی هاي جامعه تجزیه و تحلیل مؤلفه»ي کارشناسی ارشد خود را به  نامه پروار که موضوع پایان

اختصاص داده است، به ضرورت توجه به هر دو  «تأملی بر پارادوکس بین این دو مفهوم در فرایند تعلیم و تربیت

پذیري از قبیل  هاي خالقیت و جامعه کند و سپس به بررسی مؤلفه فرایند خالقیت و جامعه پذیري اشاره می

گوید که براي رسیدن به یک  پردازد و در پایان می تربیت می آزادي، اقتدار، دموکراسی، وحدت و کثرت در تعلیم و

 پذیري و خالقیت باشیم. گیري صحیح و منطقی باید به دنبال معناي جدید تربیت و اهداف آن یعنی جامعه نتیجه
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گونه که تعلیم و تربیت در قرون اخیر معنا و تعریف جدیدي به خود گرفت، به تبع  آن اهداف  همان 

ي  پذیرش آگاهانه»توان  پذیري متناسب با این دوران را می ییر یافتند. ]...[ جامعهتربیت هم تغ

هنجارها، آداب، رسوم و سنن دانست و در مقابل آن خالقیت از حیث معنا و مفهوم مصون از تغییرات 

ي تحول خود را گسترانیده است و دستخوش تغییراتی گردیده است خالقیت در این  بوده است و دایره

نشده   بینی پذیري با تغییرات آنی، ناگهانی و پیش توان توانائی و قدرت سازگاري و انعطاف وران را مید

 (.1162:12،)پروار دفرض کر

پرورش پیشنهاد و  پذیري را براي آموزش پروار در آخر دو راهبرد براي حل پارادوکس بین خالقیت و جامعه

ي  ها در حوزه ي نگرش تعریف مفاهیم  است مبتنی بر تحول در حیطهکه بازنگري در   کند. راهبرد نخست را می

بر این اساس مفاهیم اساسی آموزش و پرورش با توجه به نیازهاي زمان و مکان باید تعریف »داند.  فکري کالن می

حول هاي یک نظام تعلیم و تربیت باز را مبناي کارخود قرار دهد... و در بعد ت جدیدي به خود گیرند و ویژگی

بازده به  ساالر و کم ساختاري باید در بعد کمی از تشکیالت وسیع و حجیم و با ساختاري  تمرکزگرا، دیوان

 (.15ص  همانساختاري غیرمتمرکز و با تمرکز بر تفویض اختیار و مسئولیت تبدیل گردد )

ها به شکل  ر این پژوهشپذیري صورت گرفته است اما بیشت هر چند که مطالعات زیادي پیرامون خالقیت و جامعه

شناسی است که در کنار این تحقیقات ضرورت توجه به این مهم  شناسی و جامعه کمی و در بطن تحقیقات روان

گیري بنیادهاي نظري موثر واقع شود نیز  تواند در شکل ي تعلیم و تربیت که می در پارادیم کیفی تحقیقات فلسفه

 شود.  احساس می

 

 روش شناسی مطالعه  

این پژوهش با در نظر گرفتن موضوع و محور  ،کمی، کیفی و تلفیقی ـهاي  مختلف پژوهش  از میان پارادیم

روش مقایسه اي استنتاجی و تحلیلی مقاله  نیتحقیق طرح پژوهش کیفی را برگزیده است. روش استفاده شده درا

 است. 

 

 یافته ها )بحث و بررسی(

ي تعلیم و تربیت گروهی بر این باورند که در ارتباط با  شگران عرصهدر بین اندیشمندان، نویسندگان و پژوه

ي  سویه انتخاب کرد. اولیچ نویسنده حلی یک توان راه پذیري، نمی چگونگی تأمل در پارادوکس خالقیت و جامعه

 کند:  چنین توصیف می وران کودکی را اینمربیان بزرگ، دکتاب 

سو، و  احترام به حقوق مناسب کودکی و فردیت از یکمطمئناً دو شرط تعلیم و تربیت خوب،    

ي مدارس عمومی، کامالً   هاي گسترده نظام هماهنگی از سوي دیگر، همیشه، به ویژه در نظام
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سویه را انتخاب کنیم، سرانجام هر یک از دو هدف  حل یک ذلک اگر ما راه سازگار نیستند. مع

فرد آزاد و متعادل و آمادگی براي وظایف  تعلیم و تربیت را دچار شکست خواهیم کرد: رشد

 (.177:  1157 ،غیرشخصی تمدن )اولیچ

، نخست به شرح این «دریدا»ي ساختارزدایی  و نظریه1«بلیک»از جا آن که رویکرد پژوهش حاضر برگرفته از تفکر 

 پردازیم.  دو دیدگاه می

 

 بلیکپذیري مطابق با نظر ویلیام  تبیین پارادوکس خالقیت و جامعه

دیده به جهان گشود. وي تفکر و روش  1575نگار و متفکر انگلیسی است که در سال  ویلیام بلیک، شاعر، پرده

توضیح داد و پس از « اند ها یگانه تمام دین»و « هیچ دین طبیعی وجود ندارد»ي مختصر  خویش را در دو رساله

 منتشر کرد. « هاي معصومیت نغمه»ي  این دو رساله

المعارف   )دایرة« دادند می معصومیت و تجربه به تعبیر خود بلیک دو حالت متضاد روح انسان را نشان هاي نغمه»

پیماید و  معصومیت حالتی است که تخیل کودک مسیر رشد خود را می(. 46 :1161بریتانیکا به نقل از خسرونژاد 

می، خواه اجتماعی ـ اخالقیات و نماید که این معصومیت با جهان قوانین ـ خواه عل زمانی رخ می تجربه 

 همان(.« )شود ها مواجه می زدن واپس

هاي )معصومیت و تجربه( مطرح شده از سوي بلیک چه ارتباطی با موضوع پژوهش حاضر دارد، به  که سازه این

 ي خسرونژاد:  گفته

ها و اشعار وي جدال  چه را بلیک جدال معصومیت و تجربه نامیده است، با برداشت از یادداشت شاید بتوان آن

اندیشی(، جدال زایایی )باروري( و نیروهاي ویرانگر و جدال خالقیت ناب )غلبه بر  عاطفه )دل( و عقل )مصلحت

قید و شرط هنجارهاي محیط( دانست. جدال نیروهایی که به تعبیر  پذیري صرف )پذیرش بی محیط( و جامعه

 (.41ن ص هماي بلیک هیچ یک بر دیگري برتري ندارند ) اولیه

از تجربه هر   دهد. مصومیت براي دوام خود، باید بلیک با وحدت این دو سوي متضاد، به تضاد موجود سامان می

(. بلیک براي این حالت سوم، از اصطالح همانبگذرد تا بتواند به موقعیتی فراتر دست یابد ) باشد دردناک که چند

هاي اخیر بلیک این  در نوشته»گوید:  ر این باره چنین مینماید. آبرامز د استفاده می« دار معصومیت نظام»

انگارانه باید الزاماً از  نمایانند که بر طبق آن معصومیت پاک و ساده ستیزي دیالکتیکی را می  هاي متضاد حالت

لتی تجربه بگذرد و آن را جذب نماید ]...[ و به حالت سومی که جامع این دو اما برتر از هر دو نیز هست رسد. حا

 (.70 :1161به نقل از خسرونژاد 1157)آبرامز « نامد می« دار  معصومیت نظام»که بلیک آن را 

اي برتر به نام معصومیت  ي معصومیت و تجربه در تعامل با یکدیگر به سازه بنابراین بلیک بر آن است که دو سازه

شناسی  ي تعلیم و تربیت و روان عرفان، فلسفهتوان گفت در فلسفه،  ي خسرونژاد می به گفته یابد. دار ترقی می نظام
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 ي خویش دریافت وجود دارد.  چه بلیک با نبوغ شاعرانه هاي بسیاري با آن خوانی ها و هم سویی هم

یابد که به نوعی قابل مقایسه با  نهادن نهاد و فراخود به خود دست می فروید نزدیک به بلیک، با به هم بر»]... [ 

« ي معصومیت و تجربه است دار بر نهاده یک است، چه در باور بلیک نیز معصومیت نظامدار بل معصومیت نظام

 (.77 :1161 ،)خسرونژاد

ها و  اریکسون هشت مرحله را براي رشد روانی ـ اجتماعی انسان برشمرده است. به نظر او شخص باید بتواند بحران

ي بعدي آمادگی کافی داشته باشد.  د تا براي مرحلهآمیز حل کن طور موفقیت هاي موجود در هر مرحله را به تعارض

ي اریکسون، اعتماد در برابر عدم اعتماد، استقالل در مقابل شرم و تردید، ابتکار در  بنابراین در مراحل هشتگانه

هویتی یا سرگردانی، صمیمیت  مقابل احساس گناه، مهارت و کارآیی در مقابل احساس حقارت، هویت در مقابل بی

بنا بر باور »گیرد.  بل انزوا، تولید و بارآوري در مقابل رکود و انسجام در مقابل ناامیدي و سرخوردگی قرار میدر مقا

دادن او به قطب منفی و یا عبور موفق او از قطب مثبت  ي فرد با محیط است که موجب سوق اریکسون نوع تجربه

گذارد]...[  مکان موفقیت در مراحل بعدي تأثیر مثبت میتر بر ا گردد. در این دیدگاه موفقیت در مراحل ابتدایی می

 (.75 همان ص« )هاي منفی براي رشد ضروري است ي قطب اریکسون بر آن است که تجربه

ي زندگی  ي مرگ و زندگی، اصالت و برتري را به غریزه اریک فرام با پذیرش فرض فروید مبنی بر وجود غریزه

براي پرورش عشق به زندگی باید »دارد:  کند. وي اظهار می ندگی یاد میدهند و از آن به عنوان عشق به ز می

: 1177 ،)فرام« آمدن و خطرکردن وجود داشته باشد آزادي براي آفرینندگی و سازندگی، آزادي براي به شگفت

77.) 

موانع اجتماعی که این نیرو با  داند معتقد است در صورتی ي اصلی انسان می کارل راجرز که خودشکوفایی را انگیزه

گردد. در نتیجه  برخورد کند فرد مجبور است احساسات خود را واپس زند. که این خود منشأ اضطراب فرد می

فرد خودش باشد، احساسات موجودش را »کند شرایطی فراهم آورد که  راجرز در روش درمانی خود سعی می

به نقل از 1151دهد کنار زند )راجرز  ستفاده قرار میپنهان نسازد و نقابی را که معموالً در روابط اجتماعی مورد ا

 (.76: 1161 ،خسرونژاد

دانند،  کاوي منشأ تضاد را درون انسان می شناسان نهضت روان که روان توان گفت در حالی بندي می در یک جمع

دانند. پیاژه نیز  در  میتضاد بین درون و بیرون را نیز باور داشتند و راه چاره را در در واکنش خالق به دنیا 

شمارد، در تضاد بین نیروهاي واگرا و همگرا،  حال که دو فرایند متضاد و مکمل جذب و تطابق را ضروري می همان

 (.70همان صاصالت را به واگرایی و خالقیت درونی  انسان بخشید )
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 پذیري  مطابق با نظر دریدا تببین پارادوکس خالقیت و جامعه

در الجزیره متولد شد. میان اقلیت فرانسویان استعمارگر بزرگ شد. اما هرگز حتی  1110سال ژاک دریدا به 

ي تقابل دو فرهنگ، تصوري از ناهمسازي در سرش پیدا شد،  اي هم با آنان همدلی نیافت. برعکس با مشاهده ذره

 (.151:  1150،و است )احمديي ا ي اندیشه کند و هنوز هم مشخصه که مفهوم برتري و پایگان ارزشی را انکار می

 دارد:  خسرونژاد اظهار می  

ي  محوري و سپس معنامحوري را در فلسفه ي دیدگاه دریدا است. دریدا که نوشته گر جوهره این مطلع، درواقع بیان

سازد که هر  قابل اعتماد است، مطرح می غرب زیر سوال برد، با طرح این پیشنهاده که زبان در ذات خود غیر

ي نظري تمام کلمات دیگر زبان ـ را در خود دارد. به تعبیر دیگر  ي واحد ردپاي کلمات دیگر ـ و از جنبه کلمه

نمایند، داللت کنند، تمایزشان از کلمات دیگر است و نه  چه داللت می سازد به آن چیزي که کلمات را قادر می

 (.102 : 1161 ،هاي خود دارند )خسرونژاد ارتباطی مستقیمی که به مدلول

دهد  شکنی قرار می هاي دریدا هر گونه رویکرد رسمی را در آموزش و پرورش در معرض موشکافی و ساخت اندیشه

هاي  . اصطالح تقابلي تعلیم و تربیت یاري رساند رو دیدگاه دریدا شاید بتواند ما را در فهم فرآیند پیچیده و از این

علمی و زیربناي  –هاي فلسفی  کند. به نظر دریدا اندیشه ایفا می شکنی دریدا نقش اساسی دوگانه در نظریه شالوده

چرخند. بدي در برابر نیکی، نیستی  هاي دوگانه می تفکر غرب در زندان دوقطبی قرار دارند و بر اساس محور تقابل

ر فرهنگ و...قرار در برابر هستی، غیاب در برابر حضور، دروغ در برابر حقیقت، نوشتار در برابر گفتار، طبیعت در براب

هاي دوگانه وجود دارند و بین سلسه مراتب یک متن و حاشیه آن، این  دارند. به نظر وي در اساس هر متنی تقابل

هاي یکدیگر  شوند و از برتري نقش هاي دوگانه در هر متنی دچار تحلیل و واژگونی می تقابل برقرار است. این تقابل

شناسی قطب هاي تضاد در متن یا جستجوي دوگانگی یکی از خط مشی باز(.  150: 1156کاهند)مقدادي،  می

دارد  هاي واسازي معطوف به بازشناسی قطب هاي تضاد در یک متن خواهد بود.  دریدا درباره این تضاد بیان می

ها بر قطب دیگري برتري  اي قهرآمیز و خشونت بار است که در آن یکی از قطب ها رابطه ي این قطب که رابطه

شود. آنچه در این رابطه باید نشان داد این است  که  مراتبی میان دو قطب تضاد برقرار می ي سلسه یابد و رابطه می

چگونه یک قطب از اصالت و اولویت برخوردار است در حالی که قطب دیگر در حاشیه و مرتبه ثانوي قرار گرفته 

 (.407: 1110است )باقري، 

ي  کند، اما نکته چون مرکز عمل می ها هم ها و مفاهیم متضاد، یکی از قطب طبیبه تعبیر دریدا، در بحث از دو ق

هاي اساسی واسازي این  یکی از حرکت»کند.  ها دیگري را نیز بیدار می مهم این است که همیشه یکی از قطب

طوري که قطب ها زایل شود، به  بار میان آن آمیز و خشونت ي قهر هاي تضاد، وارونه شوند و رابطه است که قطب

 (. 411)همان ص « غالب، اولویت و اقتدار خود را از دست بدهد و قطی مغلوب جایگزین آن شود
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شکنی به یک تعبیر، امکان دادن به جوالن معنا یا تنوع معنایی در قلمرو متن است؛ یعنی خارج کردن متن  ساخت

گونه  اندازي خاص، پدید آمده باشد. بدین از معناي محدودي که ممکن است صرفاً با اتکاء به یک نگاه یا چشم

کوشد تا مرکزیت معنایی یا معنامحوري را از متن بگیرد و متن را از اسارت یک معناي خاص  شکنی می شالوده

ها و تعبیرات، داراي قطعیت معنایی نیستند تا موجب یک مفهوم یا  شکنی، واژه خارج کند؛ زیرا در نگاه ساخت

 (.77 : 1165 ،متن شوند )کارگريمعناي تغییرناپذیر در 

شوند.  جا می به   در متن جا« اي حاشیه»و « مرکزي»هاي سنتی  شکنی یا ساختارزدایی دریدا مقوله بنابر ساخت

سازد  را نیز ملزم می« حاشیه»گردد، حضور  که باعث ثبات و معناداري متن می« مرکز»ضرورت حضور 

چون هدف براي خود برگزیده عبور از این مرکز )حاضر(  ختارزدایی، همچه را که سا آن (. 101 :1161 ،)خسرونژاد

ي  اي را هدف عمده کوشد آشکار ساختن کشمکش بین مرکزي و حاشیه به حاشیه )غایب( است. این مکتب می

اي  اي ـ  حضور و غیاب ـ به گونه زدایی )ساختارزدایی(، اصلی و حاشیه هدخود قرار دهد. بنابراین در فرایند شالو

ریزد و به تعبیر بهتر در  کنند و چنین است که اعتماد به برتري یک قطب، در هر لحظه فرو می مداوم جا عوض می

دهد. به این شکل در فرایند مرکززدایی، از قطب  می« هم این و هم آن»جاي خود را به« یا این، یا آن»باور دریدا 

« دیگري»ساز، وابسته و مشروط به وجود  ز طرفین ناهمشود و در نهایت، وجود هر یک ا زدایی می برتر برتري

 (.104همان ص گردد ) می

 

 پذیري بر اساس نظریه بلیک و دیدگاه  مقایسه و تحلیل پارادوکس خالقیت و جامعه

گردد که خود دلیلی بر انتخاب این دو دیدگاه به عنوان  هاي سخنان دریدا با نظر بلیک بررسی می اکنون شباهت

 باشد. پذیري می رویکرد پژوهش حاضر در حل پارادوکس خالقیت و جامعهمبناي 

تواند  هاي دریدا قرار گیرد که هر یک از این دو می تواند در فهرست دو قطبی هاي معصومیت و تجربه می سازه

اي  حاشیهدیگري را بیدار کند. زمانی که معصومیت در مرکز است و تجربه در حاشیه، تجربه مرکزي و مصومیت 

 (.  107: 1161خسرونژاد، گردد ) عکس می گردد و زمانی که تجربه در مرکز و معصومیت در حاشیه است، به می

زیرا نمادهاي حاضر ـ در متن ـ  ؛سازد اي دیگر از متافزیک حضور دریدا را برمال می نمادگرایی تفکر بلیک گونه

ها  رو نیز هست که در نخستین برخورد، نشانه اند و از همین افتاده ها دور اي که از آن اند، معانی ي معانی غایب نشانه

ي متن  هایی که در فرایند مشروط شدن مستمر به یکدیگر، معناي فرارونده نمایند. نشانه می« مرکزي»ـ در متن ـ 

 (. همانیابد ) سازند. به معنایی که به جاي نشانه مرکزیت می را می

تواند صورت دیگري از جدال معصومیت و  را که می« پذیري جامعه»و « خالقیت» توان جدال بنا بر نظر بلیک می

چنین براي فراتر رفتن از  صورت که خالقیت براي دوام و استمرار خود و هم تجربه باشد، نیز وحدت بخشید. بدین
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د، خالقیت را از پذیري واقعیتی است که هر چند دردناک باش پذیري بگذرد. جامعه وضعیت خود، باید که از جامعه

پذیري و وضع موجود  افتد. شرط تعالی خالقیت عبور از جامعه آن گریزي نیست. اساساً خالقیت در خأل اتفاق نمی

 پذیري چنان باشد که بازدارنده نباشد.  و جذب آن و رسیدن به حالت تازه و برتر است. البته اگر جامعه

دهد و  ي خود را از دست می بخشی تب خالقیت، گذشته و آینده ي الهام به قول مازلو اگرچه فرد خالق در مرحله

هاي خاصی از  شرط آید توانایی گم شدن در حال شرط الزم براي هر نوع خالقیت است، اما پیش به نظر می

 :1154 ،خالقیت در این توانایی براي رهایی از زمان و خود و خروج از مکان و جامعه و تاریخ الزم است )مازلو

به بیان دیگر در برخورد با گذشته،  به جاي رها ساختن  و یا فرورفتن در آن باید آن را فعال و زنده (. 15ـ 14

گذشته زمانی فعال و زنده است که فرد را بازآفرینی کرده باشد و هضم و جذب فرد فعلی شده باشد. »کرد. 

شده از طریق  شده )جذب ي هضم ...[ گذشتهگذشته چیزي غیر از آن فرد و چیزي بیگانه با او نیست و نباید باشد ]

 (.15همان ص « )نشده است]...[ ي هضم هضم و جذب( متفاوت از گذشته

پایان متن  پذیري، مطابق با رویکرد دریدا و ساختارزدایی وي در بازي بی حال باید دید دو قطبی خالقیت و جامعه

 گردد.  چگونه تحلیل می

پذیري در مرزبندي کامل با خالقیت است و تصمیم بر حذف یا جذب آن  جامعهآید  اگرچه در نگاه اول به نظر می

پذیري بگذرد و با این گذر خود را نشان داده و مرکزي جلوه  کوشد به هر شکل از جامعه دارد، قطب خالقیت می

هر متنی ـ پذیري در  کند. سپس به حاشیه رود و دیگر بار پربارتر خود را ظاهر سازد. مفاهیم خالقیت و جامعه

انگیزد. مطابق با  کند و برمی دیگري را بیدار می -آموز، فرایند تعلیم و تربیت، انسان و به طور کلی جهان دانش

ساختارزدایی دریدا، هر کدام از این دو سازه که در مرکز باشند، دلیلی بر وجود دیگري است که در حاشیه است. 

 عکس.  پدیري است و به ایب است یعنی جامعهچه غ به تعبیر دیگر حضور خالقیت، نشانگر آن

که خالقیت در مرکز باشد و  گیرد. زمانی پذیري و خالقیت صورت می جایی، مدام بین جامعه به فرایند جا

پذیري در مرکز است، خالقیت  که جامعه عکس زمانی  پذیري است و به پذیري در حاشیه، مرکزیت با جامعه جامعه

پذیري  اي از تعلیم و تربیت به دنبال خالقیت یا جامعه که در هر مرحله ر به جاي اینمرکزي است. به تعبیر دیگ

پذیري را با هم مورد توجه قرار دهیم )هم این و هم آن(. یعنی  باشیم )یا این یا آن(، باید خالقیت و جامعه

ري بدهد. این نشانگر مرکزیت با هر کدام که باشد در هر لحظه ممکن است از بین برود و جاي خود را به دیگ

که در عمل  پذیري در فرایند تعلیم و تربیت است. چنان کنندگی و مشارکت و جانشینی خالقیت و جامعه تکمیل

اند،  پذیري است در تضاد بوده چه مطلوب جامعه ها که زمانی با آن کنیم، بسیاري از خالقیت نیز مشاهده می

که  . به طوريهستند پذیري قرار گرفته و مطلوب آن متن جامعه اکنون به عنوان علوم، دانش و تجربیات در هم

 پذیر شدن افراد در هماهنگ شدن با این علوم و تجربیات است.  شرط جامعه
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داند. وي ضمن تأکید  پذیري ـ را شرط فرابالیدن انسان می نیز تضاد درون و بیرون ـ خالقیت و جامعه1«کارپنتر»

شناختی ـ خالقیت ـ ، رویارویی با موانع درونی و بیرونی را براي حضور و رشد  بر گرایش فطري آدمیان به آزادي

چنین  شناختی این (. وي ضرورت وجود موانع را در پرورش آزادي 106همان ص داند ) این آزادي ضروري می

 دارد:  اظهار می

و « خودکنترلی»ونی این الزام ي در تواند که رخ بنماید. گونه شناختی بدون الزامات درونی و بیرونی نمی آزادي 

ها  دارد. کنترل خود براي واپس راندن تکانه وا می« هئلمس»ي بیرونی آن سدهایی است که ما را به تعریف  گونه

هدف  ها بی هاي شناختی مجال یابند به واقعیت بپیوندند. اما این مهارت ضروري است تا از این طریق مهارت

گرایی محض ـ که در آن هیچ مانعی  یا مانعی رودرو  نگردند. جهان آرمانی لذت خواهند ماند اگر با هیچ چالشی و

 (.101:  1161 ،به نقل از خسرونژاد 1154سازد )کارپنتر  معنا می وجو ندارد ـ آزادي شناختی را بی

از  اي پذیري، و مطابق با برداشت پژوهش حاضر، در هر مرحله با چنین تعبیري از پارادوکس خالقیت و جامعه

زمان مورد توجه قرار گیرد. یعنی اگر  تواند و باید به طور هم پذیري می فرایند تعلیم و تربیت، خالقیت و جامعه

پذیري هدف هستند و این موضوع براي دیگر  صحبت از کودکی یا خردسالی است، هم خالقیت و هم جامعه

اي از  پذیري در هر مرحله طب خالقیت و جامعهکند. این تصور که یکی از دو ق مراحل تعلیم و تربیت نیز صدق می

 برانگیز است. که باید مورد توجه باشد، تصوري شبهه تواند حضور یابد یا این فرایند تعلیم و تربیت، به تنهایی می

جهان متکثر را  در عصر کنونی، انسان سازگار کسی است که قدرت رویارویی با ناهمسازهاي»ي کریمی  به گفته

« گرایی را در متن تکثر و واگرایی خلق کند پارچگی و هم ش دهد و انسان موفق کسی است که یکدر خود پرور

روي آموزش و پرورش است. چراکه   هاي پیش پذیري یکی از پارادوکس خالقیت و جامعه(. 67:  1167 ،)کریمی

 آمیز است. هاي تضادانگیز و تناقض عصر حاضر، عصر چالش

هاي اجتماعی و  هاي بزرگ نظام چالش 21المللی آموزش و پرورش براي قرن  نبر اساس گزارش کمیسیون بی 

گیرد. چالش  شمار شکل می هاي بی امان و توحیدبخشی به کثرت بخشی به تضادهاي بی تربیتی جهان در وحدت

رانجام گرایی و واگرایی و س شدن و محلی ماندن، هم بین پایندگی و تغییر، سنت و تجدد، رقابت و عدالت، جهانی

 (. 16 همان صکند ) داري و آزادي خودنمایی می چالش بین مادیت و معنویت و دین

براي درک زبان پارادوکس و زندگی پارادوکسیکال در زندگی  عصر تضاد و تناقضدر کتاب  2چارلز هندي

ي کار االکلنگ را  زندگی توأم با پارادوکس، مثل سوار شدن بر االکلنگ است. اگر نحوه»چنین آورده است:  این

 بخشی را خواهید داشت. ولی اگر فرد بدانید و طرف مقابل شما نیز سواري بر االکلنگ را بداند، قطعاً سواري لذت

ي غیر منتظره و  تردید ضربه مقابل شما بازي را بلد نباشد و از روي عمد و آگاهی الگوي بازي را به هم بزند بی
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بد نیست به این موضوع نیز اشاره گردد که  (.66: 1157 ،)هندي« اي را دریافت خواهیم کرد کننده ناراحت

است. مدیریت تضاد به جاي فرار و « دیریت تضادي م نظریه»ها،  پیشنهاد هندي براي رویارویی با این پارادوکس

 یافتن و تحمل کردن فعال و خالق تأکید دارد.  حذف، به غلبه

 

 نتیجه گیري 

آیند که شرایط  پذیري از جمله اهداف مهم تعلیم و تربیت در هر نظام آموزشی به حساب می خالقیت و جامعه

ي دوام و پایداري جامعه، انتظام اجتماعی  ده است. الزمهها را دو چندان کر حاکم بر جهان معاصر، توجه به آن

دهد. سرعت تغییر و تحوالت اجتماعی در عصر  پذیري فرایندي است که چنین ضرورتی را پاسخ می است و جامعه

 پذیري براي حفظ ثبات و نظم اجتماعی را بیشتر کرده است.  ي جامعه حاضر ضرورت توجه به پدیده

 هاست و تحوالت نوایی است، باید پذیرفت که خالقیت محرک اصلی تمدن نیازمند هم در همان حال که جامعه

ي سریع علم، تنها نیروي  اي خالق است. با وجود توسعه سریع عصر کنونی نیازمند حل مسائل و مشکالت به گونه

رد. بنابراین براي دا تواند مسائل و مشکالت را از سر راه بشر بر ي خالقیت و نوآوري است که می العاده خارق

 هاي مختلف صنعت، اقتصاد، سیاست و ... نیازمند تفکر خالق و نوآوریم.  پیشرفت در زمینه

سازد. در  ها را نیز ملزم می پذیري، ضرورت توجه به پارادوکس بین آن ي خالقیت و جامعه نگریستن به دو پدیده

نوایی و  سنت است، خالقیت بر اصالت فرد، ناهمنوایی و  پذیري بر اصالت جمع، هم عین حالی که تأکید جامعه

پذیري ـ به  چون خالقیت و جامعه نما ـ هم هاي متناقض ورزد. به ظن نگارنده معناسازي چالش بدعت اصرار می

 .استعنوان رهیافتی نوین براي زندگی متعالی در قرن آینده 

هاي  ر اساس دیدگاه بلیک و دریدا و داللتپذیري ب تبیین و تحلیل پاردوکس خالقیت و جامعهبه پژوهش در این 

اي از فرایند تعلیم و تربیت،  نتایج این پژوهش، بیانگر این است که در هر مرحله .تربیتی پرداخته شده است

زمان مورد توجه قرار گیرد. یعنی اگر صحبت از کودکی یا  تواند و باید به طور هم پذیري می خالقیت و جامعه

پذیري هدف هستند و این موضوع براي دیگر مراحل تعلیم و تربیت نیز  قیت و هم جامعهخردسالی است، هم خال

شود ـ  که در نظام آموزش و پرورش کشورمان نیز مشاهده می کند. بنابراین غفلت از هر کدام، ـ چنان صدق می

هاي  و بازتولید نگرشهاي الزم براي بازاندیشی  در آخر باید گفت، ایجاد  فرصتتاوان سنگینی به همراه دارد. 

آمیز و رازآلود حاضر است. امید است که  جدید به تعلیم و تربیت، از جمله راهکارهاي اساسی در جهان تناقض

 نتایج این پژوهش قدمی هر چند ناچیز در این راه باشد.
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Abstract 
 

Explanation and Analysis of paradox of creativity and socialization based on Blake and Derrida's 

views and its Educational Implications 

Leila JAHROMI Tadvany 

  Meaning paradoxical challenges such as creativity and socialization as a new approach to living a 

dignified life in the present time and opportunities for reflection and reproduction of new 

approaches to education, including basic strategies contradictory and mysterious in the present. The 

aim of this study was to analyze the paradox of creativity and socialization based on Blake and 

Derrida's views and its educational implications. According to this goal, using deductive and 

analytical comparison of the first to explain their point of these two and then analyzed according to 

the paradox of creativity and socialization are discussed. In accordance with the harvest of this 

study, at all stages of the process of education, creativity and socialization can and should be 

considered simultaneously. Therefore, ignorance of each, as the education system in our country 

has also seen heavy penalty. 

 

Key Word: Creativit –Socialization-Paradox –Blake -Derrida 
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 در ایران بررسی بی تفاوتی اجتماعی در مورد مسائل آموزش و پرورش

 

3دکتر روح اله مظفري پور
 

 

 چکیده

مقاله تبیین مفهوم بی تفاوتی اجتماعی و علل و پیامدهاي آن با روش کاوشگري فلسفی در آموزش و  هدف این

تعاریف بی تفاوتی اجتماعی مورد توجه قرار گرفته و سپس علل بی تفاوتی به پروش می باشد. بنابراین ابتدا 

صورت کلی بیان شده است. بی تفاوتی می تواند ناشی از احساس عدم اثربخشی، ترجیح منافع شخصی به منافع 

عمومی، عدم آگاهی از جنبه هاي مختلف موضوع مورد نظر، ضعف شناختی و ضعف توان مالی و عدم آگاهی 

اسی باشد. بی تفاوتی نسبت به مسائل و مشکالت آموزش و پرورش در سه سطح و یا گروه شامل والدین و سی

خانواده ها، رسانه ها و جامعه و متخصصان تعلیم وتربیت مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد خانواده ها، نبود 

فاوتی است. در سطح جامعه و رسانه ها، عدالت آموزشی و نابرابر بودن کیفیت آموزش و عدم آگاهی موجب بی ت

ضعف آموزش و پرورش در انعکاس و مطرح ساختن دقیق مشکالت و نداشتن رسانه مخصوص به خود و عدم 

توجه و مشارکت نهادهاي مختلف در حل مشکالت آموزش پرورش باعث بی تفاوتی می باشد. متخصصان تعلیم و 

ال از انها از طرف مسئوالن آموزش و پرورش، نسبت به مسائل تعلیم تربیت نیز بیشتر به خاطر عدم توجه و استقب

و تربیت حساسیت چندانی ندارند ضمن اینکه برخی از متخصصان تنها به دنبال عالئق پژوهشی خود هستند. در 

 پایان راهکارهایی مانند توجه بیشتر به وضعیت مدارس دولتی، برقراي عدالت آموزشی، ایجاد همدلی در جامعه و

مشارکت بخش هنر و هنرمندان در انعکاس پیامدهاي ناشی از ضعف آموزشی و تربیتی به عنوان برخی از راه حل 

 ها ارائه شده است.

 ، خانواده ها، متخصصان تعلیم و تربیتواژه هاي کلیدي: بی تفاوتی، جامعه، آموزش و پرورشکلمات کلیدی: 

 

 مقدمه و بیان مساله

یکی از نهادهاي مهم هر جامعه همواره متاثر از تفکر حاکم بر آن جامعه است. اصوال آموزش و پرورش به عنوان 

در یک جامعه پویا باید نظارت دقیقی از طرف نهادهاي مختلف و عموم مردم بر آن چه در آموزش و پرورش می 

کرده و بر کارهاي  گذرد صورت گیرد. به طور کلی در یک جامعه مدنی مردم باید بتواند از اقدام هاي دولت سوال

(. بنابراین در یک جامعه مدنی انتظار بر این است فعالیت ها و نحوه اداره 1167دولت نظارت داشته باشند)باقري،

                                                   
 r.mozaffaripour@gmail.comکرج، ایران، ، آموزش و پرورش )فارغ التحصیل دکتري فلسفه تعلیم و تربیت از دانشگاه خوارزمی(. 1
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آموزش و پرورش تحت نظارت و توجه عموم مردم بوده و مردم نسبت به آنچه در بدنه تعلیم و تربیت رسمی می 

ز طرفی پژوهش هاي انجام شده نشان می دهد که در جامعه در گذرد حساسیت الزم را از خود نشان دهند. ا

( و )محسنی تبریزي و 1160مواردي نوعی بی تفاوتی نسبت به برخی مسائل اجتماعی وجود دارد)مسعودنیا،

(. البته باید گفت به طور کلی پژوهش هاي انجام شده در مورد بی تفاوتی بیشتر مربوط به 1110صداقتی فرد،

، 1ی و به ویژه سیاسی شهروندان در جوامع مختلف صورت گرفته است از جمله می توان به )کراپمشارکت اجتماع

و 1، جاسواال2ساشیتل همچنین در پژهشی ( اشاره کرد. 2010(و )ویلسون،2004(، )گرین،2000

ی دانند و ( بی تفاوتی و عدم انجام اصالحات اموزشی را در بی تفاوتی و دلسردي دانش آموزان م2012)4مارکولیز

معتقدند عدم عالقه و نبود انگیزه در دانش آموزان براي تغییر یکی از موانع اصالحات آموزشی می باشد. بی 

7تفاوتی
به عنوان یک پدیده اجتماعی در هر جامعه اي می تواند رخ دهد که به طور کلی نشان دهنده  عدم   

بی تفاوتی نسبت به مسائل اجتماعی مشارکت اجتماعی و احساس مسئولیت در قبال مسائل اجتماعی می باشد. 

ین بی تفاوتی در الیه ها و در جامعه ما در مورد برخی مسائل و معضالت آموزش و پرورش در نیز وجود دارد و ا

بعضی مشکالت اساسی در نظام تعلیم و تریبت ما در سطح  ارکان مختلف جامعه قابل مشاهده است به طوري که

مسائل مورد نظر بیشتر  اجتماع و عموم به چشم نمی آید یا عموم مردم حساسیتی نسبت به آن نشان نمی دهند. 

و  40براي مثال کالس هایی با تراکم باالي ی نظام آموزشی می باشد. مربوط به کیفیت آموزشی، امکانات و خروج

نفره در مدارس دولتی در مقاطع مختلف وجود دارد که مشخص است چنین کالس هایی با این همه  70حتی 

دانش آموز براي آموزش و  به ویژه پرورش بسیار مشکل خواهد بود، امکانات بسیار کم و استفاده از روشهاي کامال 

قدیمی و سنتی، عدم توجه به خروجی تربیت دینی و اخالقی در مدارس یا وجود مشکالت مالی اساسی در اداره 

مدارس دولتی که مدارس به ناچار براي تامین هزینه هاي حداقلی مجبور به اخذ وجه از والدین می کنند در 

دغدغه هاي معلمان و عدم وجود  حالی که از نظر قانونی چنین چیزي بر خالف مقررات می باشد. مشکالت و

انگیزه کافی در آنان و دو شغله یا چند شغله بودن آنها از دیگر مشکالت اساسی آموزش و پرورش در ایران می 

باشد. وجود چنین مشکالتی و بسیاري دیگر از مشکالت در نظام آموزشی می تواند اثرات نا مطلوبی در تربیت 

ه از جمله مسئوالن و متخصصان در مورد مشکالت آموزش و پرورش صحبت به نوعی همنسل جدید داشته باشد. 

می کنند و همه قبول دارند که آموزش و پرورش ما براي کارآیی و توانمند شدن براي تربیت بهتر و مناسب تر 

افق نسل جدید در عرصه هاي مختلف از جمله تربیت دینی،مدنی و شهروندي و...نیاز به تغییر و دگرگونی دارد و 

                                                   
1 krapp 

2 Sashittal 

3 Jassawalla 

4 Markulis 

5 apathy 
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هایی هم ترسیم شده و می شود و در مورد مسائل و مشکالت و ترسیم افقهاي پیش رو پژوهشهاي زیادي انجام 

(. ولی در عمل، آموزش و 1112(،)شمشیري و ایزدپناه،1111()حاج بابایی،1167شده است از جمله)باقري،

ع به نظر می رسدآموزش و پرورش (. در واق1114پرورش همچنان با مشکالت عدیده اي روبروست)دینی ترکمانی،

و حل مشکالت آن در عمل، جز اولویت هاي جامعه ما نیست هر چند در عرصه حرف و سخن همه از اهمیت غیر 

قابل انکار آن می گویند. پس از سالها هنوز تغییرات اساسی به چشم نمی خورد و آموزش و پرورش با ایده آلهاي 

وتی و عدم توجه به چنین مشکالتی در سطوح مختلف و از طرف نهادهاي بی تفا .مورد نظر فاصله زیادي دارد

مختلفی قابل بررسی و مطالعه است، براي مثال برخی والدین حساسیتی به این مسائل ندارند یا رسانه ها نیز تنها 

عبارتی به مسائلی مانند اخذ وجه از والدین می پردازند و هیچ گاه کیفیت آموزش و نحوه اداره مدارس و به 

چگونگی تربیت نسل جدید جز دغدغه هاي اصلی رسانه ها به خصوص رسانه ملی نبوده است. همچنین 

متخصصان علوم تربیتی از جمله متخصصان فلسفه تعلیم و تربیت نیز ارتباط چندانی با مسائل جاري مدارس 

این نوشتار بی تفاوتی نسبت به ندارند که خود می تواند دالیل مختلفی داشته باشد. تالش بر این است که در 

آموزش و پرورش در سه سطح و حوزه مورد بررسی قرار گیرد: در سطح والدین و خانواده ها، سطح رسانه ها و 

به ویژه متخصصان فلسفه تعلیم و تربیت. بنابراین هدف این است که ابتدا  ،عموم و سطح متخصصان علوم تربیتی

آن به بررسی پیامدهاي آن در مورد مسائل آموزش و پرورش پرداخته شود و  با تشریح بی تفاوتی اجتماعی و علل

توجه و  ،پاسخ این سواالت به دست آید که اصوال چرا با وجود مشکالت عدیده در نظام تعلیم و تربیت رسمی

نکه حساسیت موثري از طرف عموم و اجتماع و خانواده ها و حتی متخصصان تعلیم و تربیت دیده نمی شود؟ و ای

 چگونه می توان این بی تفاوتی یا کم توجهی را کاهش داد؟

 

  روش پژوهش:

در این روش موضوعات در بوته ، (1،1111در این پژوهش روش کاوشگري  فلسفی بکار برده می شود)هاگرسون

 کاوشگري نقادانه قرار می گیرند، اساس این روش در نقد و روشنگري می باشد که از آن به کاوشگري فلسفی

انتقادي یاد می شود. اهداف آن مواردي همچون شفاف سازي، باالبردن درک وفهم و پیشنهاد گزینه هاي 

جایگزین می باشد )همان(. از این رو در این پژوهش سعی می شود بی تفاوتی و کم توجهی به آموزش و پرورش 

نهایت سعی می شود پیشنهادها و راه مورد کاوش و بررسی قرار گیرد و ابعاد و دالئل آن شفاف و روشن شده و در 

 حل هایی براي کاستن از این بی توجهی ارائه گردد.

 

                                                   
1 Haggerson 
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   بی تفاوتی اجتماعی

بی تفاوتی اجتماعی در . از بی تفاوتی اجتماعی ارائه تا مفهوم آن مشخص و تبیین گردد ابتدا الزم است تعریفی

واسطه ي عدم اتصال ذهنی، شناختی یا عاطفی و تعریف مفهومی وضعیتی معرفی می شود که طی آن افراد به 

عینی با جامعه)همنوعان، نهادها و ساختار اجتماعی( با بی عالقگی و بی اعتنایی به واقعیت هاي پیرامون از انجام 

اجتماعی،مسئولیت هاي اجتماعی، فعالیت هاي دگرخواهانه و درگیري فعال و مدنی در مسائل  -مشارکت سیاسی

عدم »(. در تعریف دیگري بی تفاوتی این گونه تعریف شده است: 111:1114می کنند)فوالدیان،اجتماعی پرهیز 

«) توجه، عدم تمرکز و عدم کنترل که منجر به عدم آگاهی و اتالف منابع و توانایی هاي ذهنی و روانی می شود

حالتی از نبود احساس »ت: (. هم چنین در تعریفی از بی تفاوتی آمده اس417:2012ساشیتل، جاسواالو مارکولیز،

 (.1160:72کاپاالن،نقل از مسعودنیا،«)درونی و عاطفه، عدم عالقه و درگیري هیجانی نسبت به محیط

مفهوم نزدیک به بی تفاوتی اجتماعی بیگانگی و احساس بیگانگی اجتماعی است. احساس بی قدرتی از جمله 

فاوتی بکند. وقتی فرد قادر نیست نتایج مورد انتظار عواملی است که باعث می شود فرد احساس بیگانگی و بی ت

(. هربرت گانز بی تفاوتی 1166خود را تحقق بخشد احساس بیگانگی می کند)نادري، بنی فاطمه، حریري اکبري،

را به عنوان یک مفهوم اخالقی تعریف می کند که در درون خود حاوي واقعیتی است که کمی عالقه و یا نبود آن 

یک پدیده مهم جامعه شناختی که در بخشی از زندگی ما وجود دارد نشان می دهد)نادري، بنی را به عنوان 

(. وقتی اهداف و شیوه هاي نهادي شده مورد قبول افراد جامعه نباشد در این 17:1166فاطمه، حریري اکبري،

 در که دارد وجود ینبنیاد شرایط برخی هرجامعه در است معتقد آبرل (. 15صورت بی تفاوتی رخ می دهد)همان:

 جمعیت که است این عوامل، این مهمترین از یکی شد؛ خواهد اختالل دچار شدت به جامعه آنها، وجود صورت عدم

 تحت را ساختارها همۀ که آنجا تا رود می شمار به جدي تهدیدي جامعه آن براي این و شود تفاوت بی جامعه یک

در مورد علل بی تفاوتی نسبت به (. 1110)ریترز،نقل از محسنی تبریزي و صداقتی فرد،داد  خواهد قرار تأثیر

اعتقاد بر این است که هر چه قدر احساس عدم اثربخشی در  مسائل اجتماعی نظرات مختلفی بیان شده است.

ی وجود فرایند سیاسی اجتماعی تجربه شود، احتمال بیشتري براي بی تفاوتی و بیگانگی از مسائل اجتماع

(. پژوهش هاي مختلف در زمینه بی تفاوتی اجتماعی چند عامل را 7:1110دارد)محسنی تبریزي و صداقتی فرد،

به عنوان عوامل بی تفاوتی اشاره می کنند از جمله آنها ناتوانی اجتماعی فرد که ناشی از فقر اقتصادي، حاشیه 

باط جمعی و...همچنین برخی پژوهش ها به عوامل نشینی بیسوادي یا کم سوادي، کمبود دسترسی به وسایل ارت

(. 1160سیاسی اشاره دارند به لحاظ سیاسی ساختار بسته قدرت لوازم مشارکت را ازبین می برد)مسعودنیا،

همچنین غلبه منافع خاص شخصی باعث عدم فعالیت در حوزه هاي عمومی و سیاسی جامعه و بی تفاوتی 

(. و نیز هر چقدر افراد از نظر میزان احساس عدم 11:1110داقتی فرد،اجتماعی شده است)محسنی تبریزي و ص
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اثربخشی و بدبینی نسبت به چیزي یا کسی در سطح باالیی باشند در این صورت زمینه براي بسترسازي بیگانگی 

افراد و بی تفاوتی نسبت به مسائل اجتماعی فراهم خواهد آمد)ساسول، نقل از نادري، بنی فاطمه، حریري 

(. نبود دانش و آگاهی کافی نیز عامل دیگري شمرده می شود. هرچه فرد احساس کند دانش او 40:1166بري،اک

محدودتر از آن است که بتواند در سیاست دخالت کند ترجیح می دهد در انزوا بماند یا افراد اگر احساس کنند که 

بود)امام جمعه زاده، محمدي با دخالت و مشارکت آنها چیزي عوض نخواهد شد باز بی تفات خواهند 

 (.1111شاهیوردي،محمدي کمال آبادي،

( عدم آگاهی از برخی مشکالت و عدم درک چنین مشکالتی در بیشتر مواقع دلیل 2010)1از دیدگاه ویلسون

معتقدند  مردم وقتی احساس کنند که ( 2011)1و پانه 2جونه مناصلی عدم اقدام برخی شهروندان تلقی می شود. 

 برجامعه مبتنی هاي (. نظریه47ساده اي براي یک مشکل وجود ندارد توجه به آن را متوقف می کنند)صراه حل 

 معتقد و کرده افراد معرفی اجتماعی دلمردگی و سرخوردگی عوامل از جملۀ را جامعه را در اثربخشی عدم پذیري

 کنند، تجربه را سیاسی-فرایندهاي اجتماعی در بخشی اثر عدم احساس از باالیی جامعه سطح افراد هرقدر که است

دارد )محسنی تبریزي و صداقتی  اجتماعی وجود مسائل از بیگانگی و اجتماعی تفاوتی براي بی بیشتري احتمال

(. به طور کلی با توجه به آنچه در مورد مفهوم بی تفاوتی و علل آن بیان شد می توان بی تفاوتی را 7:1110فرد،

عدم عالقه و عدم آگاهی تعریف کرد که افراد نسبت به آن موضوع دغدغه اي ندارند و در واقع نوعی از عدم توجه، 

موضوع مورد در کانون توجه و فکر و اندیشه آنها جایی ندارد و در مورد علل بی تفاوتی مواردي مانند احساس 

اله مورد نظر، عدم آگاهی عدم اثربخشی، ترجیح منافع شخصی به منافع عمومی، عدم توانایی در حل مشکل و مس

از جنبه هاي مختلف موضوع مورد نظر، ضعف شناختی و مادي و عوامل سیاسی ذکر شده است. حال با توجه به 

این توضیحات به بررسی رابطه آموزش و پرورش با والدین و خانوده ها، جامعه و رسانه ها و متخصصان تعلیم و 

آنها تشریح و علل حساسیت پایین و در واقع بی تفاوتی در سه  تربیت می پردازیم تا میزان حساسیت و توجه

 سطح مورد اشاره تبیین شود.

 

 آموزش و پرورش و خانواده ها

دانش آموزان قبل از ورود به مدرسه و جامعه در درون خانواده ها زندگی می کنند و در واقع در درجه اول به 

سرنوشت فرد می تواند مهم ترین عامل باشد. ولی در جوامع خانواده ها تعلق دارند بنابراین نقش خانواده در 

امروزي به خاطر مشغله هاي والدین کودکان از همان سنین پایین در مهدکودک ها و سپس در مدارس نگهداري 

                                                   
1 wilson 

2 juneman 

3 pane 
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و تربیت می شوند. آن چه در این جا مورد بحث است میزان همکاري با مدرسه و میزان توجه والدین به نوع 

اف اموزشی باشد. به طوري دس است چون مشارکت والدین می تواند کمک مهمی در پیشبرد اهآموزش در مدار

مشارکت و همکاري والدین با معلمان در کاهاي درسی یکی از فاکتورهاي تشخیص مدارس که گفته می شود 

مدارس (. یافته ها نشان می دهد که در 1،111:2001کارآمد واز غیر کارآمد تشخیص داده شده است)فوالن

ضعیف معلمان هیچ گونه اهداف و برنامه هایی براي مشارکت والدین ندارند و آن معلمان معتقد بودند که والدین 

کار خاصی نمی توانند انجام دهند.در حالی که در مدارس موفق، معلمان، والدین را بخشی از را ه حل آموزش می 

وع تربیت و شیوه آموزش در مدارس متفاوت است و باید گفت میزان توجه والدین به ن(. 72دانستند)همان:

والدینی که جز طبقه باالي جامعه هستند به خاطر برخوداري از دانش باال و امکانات مالی خوب معموال فرزندان 

خود را در بهترین مدارس ممکن ثبت نام می کنند و چه بسا وضعیت تحصیلی فرزند خود را با حساسیت دنبال 

والدین کودکان طبقه مرفه جامعه سعی  .جا باید طبقه پایین و باالي جامعه را از هم جدا کردمی کنند. در این 

دارند شرایطی فراهم کنند که آموزش و پرورش فرزند آنها به بهترین وجه انجام شود و فرزندان این طبقه از 

فرزندان طبقه متوسط و جامعه، در مدارس غیر دولتی ثبت نام می شوند و امکانات آموزشی بهتري نسبت به 

نفر ثبت نام کنند.  40پایین جامعه دارند که مجبورند فرزند خود را در مدارس دولتی و در کالسهایی حدود 

مدارسی که گاها از کمترین امکانات بی بهره اند و حتی قادر به تامین هزینه هاي جاري خود از جمله هزینه آب 

ط و پایین به خاطر نداشتن دانش و امکانات مالی نمی توانند آموزش و و برق و ... نیستند. والدین طبقات متوس

پرورش شایسته اي براي فرزندان خود فراهم کنند و چه بسا نمی دانند و نمی توانند حقوق فرزندان خود از جمله 

ه از آموزش و پرورش رایگان و شایسته را طلب کنند. در حال حاضر اکثر مدارس دولتی با شهریه هاي هایی ک

والدین می گیرند هزینه هاي جاري خود را تامین می کنند در قبال آن هیچ گونه خدمت خاصی نمی توانند ارائه 

دهند. بنابراین در بحث خانواده ها باید گفت بی عدالتی آموزشی و اندیشیدن به منافع شخصی مهم ترین عوامل 

بندي می شوند والدینی که می توانند بی تفاوت بی تفاوتی هستند چون وقتی مدارس از لحاظ امکانات تقسیم 

نباشند درک چندانی از آن چه در مدارس دولتی می گذرد ندارند و چه بسا اکثر مسئولین و کسانی که می توانند 

کاري در این خصوص انجام دهند جز این والدین هستند! و به خاطر این که فرزند خود را با امکانات خوب 

والدینی که فرزندان  د به فکر دیگرانی که از چنین امکاناتی برخوردار نیستند نمی باشند.آموزشی تربیت می کنن

آنها در مدارس برخوردار تحصیل می کنند درک چندانی از وضعیت مدارس نابرخوردار ندارند در نتیجه 

اهی چندانی از حساسیتی هم به آن نخواهند داشت. والدینی که از طبقه پایین با سطح سواد کم  هستند نه آگ

حقوق خود و فرزندان خود دارند و نه فرصت و توان اندیشیدن به چنین مسائلی را دارند در نتیجه بچه هاي افراد 

                                                   
1 fullan 
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طبقه پایین چه به لحاظ تحصیلی و چه به لحاظ برخورداري از منابع مختلف آموزشی از بچه هاي افراد طبقه 

هم بالطبع این فاصله حفظ می شود و آموزش و پرورش با این باالتر عقب تر می مانند و در ورود به دانشگاه 

 وضعیت به حفظ و حتی بیشتر شدن این فاصله کمک می کند. 

 و عمومی منافع  دنکر فکر بهتر به نه و باشد خود سپس و  خود فرزندان  «موفقیت»اینکه هر کسی به فکر 

 فرد از نوع این  .هستند پذیر امکان یکدیگر بدون اصوال یا و دارند تضاد یکدیگر با دو این گویی همگان،  وضعیت

که امروز  ندازدبیا جا  را خود ایدئولوژیک، هاي استدالل با چنان توانست دهه سه از بیش طول در انحرافی گرایی

 اجتماعی پیشرفت  براي اندکی شانس  یه هاي جهان را براي حتی کسانی کهتوج همه باید  براي اثبات خالف آن

نبود همدلی و همدردي می تواند دلیلی باشد بر این که هر کس تنها به فکر خود   .(1114آورد)فکوهی، ند،دار

همدردي چنین  تعریف شده است: آگاهی تشدید شده از گرفتاري و مشکل دیگري به عنوان چیزي که باید باشد. 

(. ارتقاي حس همدردي و همدلی از طریق 116:2001، 1و مک گارتی 2نقل از توماس 1ویسپهسبک یا کم شود)

رسانه ها و نهادهاي مختلف می تواند بسیار موثر باشد. همدردي تایید این مساله است که تابرخوردارهایی وجود 

در  )همان(.دارند که این عدم برخورداري نامشروع است و این افراد مسئول ایجاد این شرایط براي خود نیستند

شرایط موجود جامعه ما، یک شکاف و فاصله قابل توجهی بین اقشار مختلف دیده می شود و منافع  حالی که در

فردي معموال بر منافع عمومی ترجیح داده می شود. در واقع باید گفت در چنین شرایطی مسئولیت اجتماعی 

زمانی که افراد زندگی ( 2004:577فراموش می شود که حد اعالي بی تفاوتی قلمداد می شود. از دیدگاه گرین)

شخصی را به منافع عمومی ترجیح می دهند بی تفاوتی در اوج نیست بلکه زمانی در باالترین سطح است که 

انتخاب و گزینش رها شده و تعهد و مسئولیت در فرد از بین می رود. در واقع در چنین شرایطی والدین مربوط به 

نسبت به سرنوشت فرزندان دیگران مسئولیت چندانی در خود  طبقه مرفه تنها به فکر فرزندان خود هستند و

احساس نمی کنند. پس به طور کلی در مورد خانواده ها نابرابر بودن کیفیت اموزش و پرورش و عدم آگاهی 

موجب بی تفاوتی است. نابرابري موجب عدم آگاهی می شود طبقات باال از وضعیت آموزش طبقات آگاهی 

دین طبقات پایین نیز از حقوق خود و نوع آموزشی که فرزندان آنها می توانند برخوردار شوند آنچنانی ندارند و وال

آگاهی ندارند. ضمن اینکه عدم آگاهی از شرایط یک تعلیم و تربیت صحیح در بین طبقات باالي جامعه هم می 

مختلف به آموزش و پرورش و  تواند وجود داشته باشد که آن هم می تواند ناشی از عدم توجه نهادها و رسانه هاي

 عدم تببین شرایط آن باشد. 
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 آموزش و پرورش، رسانه ها و جامعه

اهمیت آموزش و پرورش و تاثیر آن بر سرنوشت جامعه قابل انکار نیست. به اعتقاد دورکیم هر تغییري در آموزش 

(. واقعیت این است که 27:1114و پرورش نشان دهنده تغییر در شیوره زندگی جامعه و برعکس است)شارع پور،

با وجود مشکالت فراوان آموزش و پرورش، معموال این مشکالت و معضالت آن چنان که باید مورد توجه رسانه 

هاي مختلف در کشور ما قرار نمی گیرد. به خصوص رسانه هاي دیداري و شنیداري مشکالت معلمان و مدارس و 

خود قرار نمی دهند و یا مثال یک برنامه خاصی در ساعات پر به ویژه کیفیت آموزش را در صدر برنامه هاي 

مخاطب تدارک نمی بینند چیزي که براي مثال براي شکست یک تیم ورزشی ممکن است بارها انجام شود. به 

عنوان نمونه سند تحول بنیادین که در عرصه حرف و نظر، تحول و دگرگونی در آموزش و پرورش را دنبال می 

دودي در رسانه به صورت مختصر مورد توجه قرار گرفت ولی پی گیري چگونگی اجرا و به عبارت کند اگرچه تا ح

فرایند پیشرفت سند تحول بنیادین آموزش و پرورش فاقد بهتر عدم اجراي کامل آن مورد توجه رسانه ها نیست. 

متقاعد سازي نهادهایی متأسفانه نظام آموزشی در  است. کمترین جاذبه در میان خانواده ها و افکار عمومی

البته، این  ،همچون صداوسیما، و همراه ساختن نخبگان با اهداف توسعه اي و تحولگرایانه خود توفیق نداشته است

در (. 1114د)نظري،مسیري دو طرفه است و آموزش و پرورش هم به همراهی و مساعدت سایر بخش ها نیاز دار

ه تنها بسیار بهتر از سند تحول تعلیم و تربیت اجرا می شود بلکه حالی که در مقام مقایسه، طرح تحول سالمت ن

نقش رسانه ها در   مصادیق اجراي آن بارها از طریق رسانه ها از جمله رسانه ملی مورد پی گیري قرار می گیرد.

هش توجه دیدگاه مردم می تواند بسیار موثر باشد و پژوهش ها نشان می دهد رسانه ها می توانند در افزایش یا کا

و تمرکز مردم در موضوعی نقش ایفا کنند و به نوعی دیدگاه مردم را نسبت به موارد مختلف جهت دهی 

(. بنابراین رسانه ها می توانند با مورد توجه قرار دادن مشکالت آموزش و پرورش توجه عموم 1،1161کنند)انتمن

که چرا آموزش و پرورش و مشکالت آن به مردم را به آن جلب کنند. حال پرسشی که مطرح می شود این است 

طور کافی از طرف رسانه ها مورد توجه قرار نمی گیرد؟ می توان به مواردي اشاره کرد. در در جه اول به نظر می 

رسد ضعف نظام آموزش و پرورش و مسئوالن آن است که نمی توانند یا نمی خواهند مشکالت را به طور شفاف 

( نظام تربیت رسمی و عمومی در جهت بهره مندي از ظرفیت تربیتی 1111حاج بابایی) رسانه اي کنند. از دیدگاه

رسانه می تواند و باید با سفارش دادن ساخت برنامه هاي تربیتی متنوع و مفید به رسانه ملی و یا با طراحی سایت 

این رو در آگاهی (. از 71:1111هاي مناسب در جهت ارتقاي سطح تربیتی مخاطبان خود بکوشد)حاج بابایی،

بخشی و منعکس نمودن مشکالت بی شمار خود نیز، نظام تربیتی باید از ظرفیت رسانه ها استفاده کند، چیزي 

که معموال اتفاق نمی افتد و رسانه ها اهمیت چندانی به مشکالت بسیار عدیده آموزش و پرورش ندارند. از طرفی 
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 الزم استي آموزش و پرورش می تواند دلیل دیگري باشد. به نظر می رسد نداشتن رسانه خاص و فراگیر برا

آموزش و پرورش به شبکه قدرتمند ارتباطی و فراگیر نظیر خبرگزاري اختصاصی و کانال رادیو تلویزیونی ویژه 

توجه جامعه و نخبگان را به خود جلب کند، بر بحران  بتواندبا اتکا به یک دیپلماسی عمومی کارآمد  مجهز شود و

(. به طور کلی 1114)نظري،خصوصی را با خود همراه سازد منابع خود فائق آمده و ظرفیتهاي عظیم بخشچالش 

الزم است براي همراه ساختن اقشار و نهادهاي مختلف تالش هایی صورت گیرد تا کیفیت آموزش و پرورش بتواند 

اورند که حضور نهادهاي مدنی با امروزه کارشناسان بر این بجز دغدغه هاي اولیه و اصلی جامعه قرار گیرد. 

رویکرد انتقادي نسبت به وضع موجود، موجب پویایی و افزایش کیفیت و تحقیق بهتر و کاملتر نظام تربیت رسمی 

در چنین شرایطی خانواده ها و عموم مردم نیز بیش از پیش به مشکالت (. 70:1111خواهد شد)حاج بابایی،

اد و می توان پشتوانه اي مردمی براي حل معضالت اموزش و پرورشی آموزش و پرورش حساسیت نشان خواهند د

 ایجاد نمود. 

بی تفاوتی نسبت به کیفیت آموزش و تربیت نسل جدید می تواند مشکالتی را در آینده براي کل جامعه ایجاد 

براي  هد آورد.در چنین شرایطی نبود تعلیم و تربیت صحیح در مدارس، فقر فرهنگی در آینده را به بار خواکند. 

یکی از ضعف هاي مهم آموزش در کشور ما مربوط به کیفیت آموزش در مورد حقوق شهروندي است و در نمونه 

(. یا اگر 16:1114مورد مسائل اجتماعی و حقوق شهروندي چیزي خاصی آموخته نمی شود) دینی ترکمانی،

د پیدا نمی کند. در حالی که یکی از آموخته می شود آن قدر سطحی است که در زندگی اجتماعی جامعه نمو

وظایف مدارس تربیت شهروندي است. مدرسه پایگاه مهمی است که می تواند براي تربیت شهروندي و آداب و 

قوانین اجتماعی نقش موپري ایفا کند. مدارس باید امکانی فراهم کنند تا افراد بتوانند در فعالیت هاي ارتباطی و 

کان بیان عقاید براي آنها فراهم شود تا شهروندان منتقدي بارآیند و در آینده بتوانند محاوره اي شرکت کنند و ام

(. مدرسه حوزه آموزشی مهمی است زیرا در 2،2012،مسچلین1تصمیمات درستی براي جامعه بگیرند )ونسی لگهم

ی که نوع (. در حال20:11140مدرسه است که کودکان یاد می گیرند تا موجودي اجتماعی شوند)شارع پور

اجتماعی شدن و میزان نظم و دیسیپلینی که در مدارس برخوردار و نابرخوردار اتفاق می افتد در جامعه ما کامال 

متفاوت می باشد. در مدارس دولتی و به خصوص در حاشیه شهرها با وجود تراکم باالي جمعیت دانش آموزي در 

نیست و این امکان از معلم سلب می شود که بتواند با تک کالس اصوال امکان تربیت فرد فرد دانش آموزان فراهم 

تک دانش آموزان ارتباط برقرار کرده و تاثیر قابل توجهی داشته باشد. در چنین مدارسی فقر آموزشی چنان است 

( اولین پیامد 16:1114که می تواند در آینده تبعات غیر قابل جبرانی را موجب شود. از دیدگاه دینی ترکمانی)

کوتاه مدت فقر آموزشی افزایش احتمال وقوع انواع ناهنجاري و جرائم اجتماعی است. رشد جرائم اجتماعی و مهم 

                                                   
1 Vansieleghem 

2 Masschelein 



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

417 

تکدي گري رابطه مستقیمی با فقر آموزشی دارد. دومین پیامد نیز تضعیف پایه اساسی تحوالت توسعه اي 

 بلندمدت یعنی سرمایه انسانی است. 

آموزش و پرورش امروزه در جامعه ما باز تولید طبقات اجتماعی است و به طور کلی هر روز از عدالت دورتر می 

شود. دلیل آن هم تجاري شدن دانش می باشد اگر چه در گذشته آموزش و پرورش وسیله اي براي تحرک 

ورش بر نمی آید. براي اینکه اجتماعی محسوب می شد باید اذعان نمود در حال حاضر چنین کاري از آموزش پر

فرزندان افراد طبقات پایین امکان دسترسی به مدارس خوب و کالسهاي خاص کنکور را ندارند در نتیجه امکان 

راه یابی آنها به رشته و دانشگاههاي برتر و به عبارتی مشاغل بهتر براي آنان بسیار کم و در مواردي غیر ممکن 

قابت با کسانی که مهارت هاي خاص تست زدن و.... را آموزش دیده اند را ندارند. شده است چرا که آنها توانایی ر

عدالت آموزشی می تواند یکی از راه حل ها در این خصوص باشد به طوري که فرزندان طبقات محروم و حاشیه 

 اشند. شهرها نیز از امکانات برابر و کیفیت آموزشی مناسب و برابر با فرزندان طبقه مرفه برخوردار ب

 

 آموزش و پرورش و متخصصان تعلیم و تربیت

معموال در خصوص رشته هاي فنی و مهندسی گفته می شود که بین صنعت و دانشگاه باید ارتباط برقرار شود و 

به طور کلی بحث ارتباط صنعت و دانشگاه از جمله مفاهیم آشنا در کشور ما محسوب می شود. یا ارتباط دانشگاه 

بیتی با تعلیم و تربیت به قدر کافی سخن گفته علوم پزشکی با بیمارستانها. اما از ارتباط دانشکده هاي علوم تر

نمی شود. واقعیت این است که بین اساتید رشته هاي علوم تربیتی و آموزش و پرورش و به ویژه مدارس، ارتباط 

چندان موثري وجود ندارد. به عبارتی متخصصان تعلیم و تربیت در کشور ما با آن چه در مدارس می گذرد 

ه نوعی بی تفاوتی یا حداقل کم توجهی نسبت به آن چه در داخل نظام آموزش و پرورش چندان آشنا نیستند و ب

به عنوان مثال همایش توسعه و عدالت آموزشی در می گذرد از طرف متخصصان علوم تربیتی مشاهد می شود. 

حضور ، بیشتر با حضور متخصصان علوم اجتماعی و اقتصادي برگزار شد، متخصصان علوم تربیتی 1114آبان 

بسیار کمرنگی داشته اند به ویژه متخصصان فلسفه تعلیم و تربیت و به اصطالح فیلسوفان تعلیم و تربیت حضوري 

نداشته اند. که این نشان دهنده عدم حساسیت یا حداقل حساسیت کم فیلسوفان تعلیم و تربیت در مورد مسائل 

لی که اعتقاد بر این است که فیلسوفان تعلیم و جاري و واقعیت هاي آموزش و پرورش در کشور می باشد. در حا

( معتقد است داشتن تاثیر 717:2011)1تربیت باید در سیاست هاي آموزش و پرورش نقش آفرینی کنند. مارتین

مستقیم بر پیشرفت خط مشی و سیاست آموزشی عرصه اي است که ما تصور می کنیم فیلسوفان تعلیم و تربیت 

لسوفات تعلیم و تربیت باید آنچه را که می دانند را به کار ببرند تا با محققان تربیتی، باید در آن وارد شوند. فی
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مسئوالن، سیاست گزاران و عموم براي گفتگوي اساسی درباره اهداف تعلیم و تربیت وارد 

(. فیلسوفان تعلیم و تربیت می توانند و باید براي حل مسائل عمل و سیاست هاي 1،521:2011شوند)وورتم

(. از دیدگاه 540موزشی اقدام کنند و با مسئوالن همکاري کنند تا مشکالت تربیتی مدارس را حل کنند)همان:آ

مارکس فیلسوفان تنها به روشهاي گوناگون به تفسیر جهان پرداخته اند نکته این است که آن را تغییر 

نیز براي ایجاد تغییرات در تعلیم و  (. از این رو فیلسوفان تعلیم و تربیت4،25:2017، پارکر1، گیل2دهند)هینز

تربیت باید اقدام کنند. البته فیلسوفان تعلیم و تربیت باید از آزادي آکادمیکی برخوردار باشند و مجبور نباشند 

تنها در جهت منافع دولت و حکومت کار نکنند. در مورد دالیل عدم ارتباط آموزش و پرورش با متخصصان تعلیم 

ند عدم توجه مسئوالن آموزش و پرورش باشد به طوري که مسئوالن آموزش و پرورش در و تربیت یکی می توا

سیاست گزاري و موارد دیگر از نظرات متخصصان استفاده چندانی نمی کنند. در چنین شرایطی متخصصان تعلیم 

مورد استقبال و  و تربیت توانایی تاثیر گذاري خود را بسیار کم احساس می کنند و چه بسا حرفها و نظرات آنها

احساس بی قدرتی و اینکه فریاد فرد به جایی نمی رسد یکی از عوامل مهم بی  »توجه مسئوالن قرار نمی گیرد.

(. بنابراین می توان گفت برخی از متخصصان و یا بیشتر آنها با چنین مشکلی 77:1160مسعودنیا،«)تفاوتی است

عالقه چندانی به مباحث آموزش و پرورش در عرصه عمل ندارند روبرو شده اند، اگر چه به نظر می رسد برخی هم 

( معتقد است پژوهشهاي تربیتی، 1115)7و بیشتر عالئق پژوهشی خود را دنبال می کنند. در این خصوص گریفس

پژوهشهایی هستند که هدفشان بهبود تربیت افراد است و نتیجه می گیرد که پژوهش هاي تربیتی تنها بی 

هت کنجکاوي براي دانش نیست. بنابراین فقط دنبال نمودن عالئق پژوهشی بدون در نظر گرفتن طرفانه و فقط ج

معضالت تربیتی و آموزشی جامعه نمی تواند تنها وظیفه پژوهشگران و صاحب نظران عرصه تعلیم و تربیت باشد 

ی و کم توجهی به آن چه بلکه وطیفه دیگر و مهم آنها توجه به واقعیت هاي و مشکالت موجود است، و بی تفاوت

در عرصه عمل تربیتی می گذرد قابل توجیه به نظر نمی رسد. از طرفی الزم است مسئوالن آموزش و پرورش نیز 

 توجه بیشتر به آراء و نظریات متخصصان تعلیم تربیت داشته باشند و از نظریات آنها در عرصه عمل بهره ببرند.  

 

 بحث و  نتیجه گیري

، تفاوت مدارسی که خانواده ها فرزندان خود را ثبت ت در مورد بی تفاوتی اجتماعی خانواده هابنابر آن چه گذش

تفاوت بسیار زیاد کیفیت و امکانات مدارس غیر  نام می کنند و به عبارتی عدم وجود عدالت آموزشی موثر است.
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معموال در حد استاندارد است. دولتی با مدارس دولتی است که به طور مثال تراکم جمعیت در مدارس غیر دولتی 

این تفاوت به خصوص بین مدارس غیر دولتی و مدارس دولتی مناطق پرجمعیت پایین شهر مشهودتر است. 

چنانچه بیان شد عدم آگاهی از جمله عوامل بی تفاوتی است، این بی تفاوتی در مورد کسانی که فرزندشان در 

که آنها آگاهی دقیقی از آنچه در مدارس دولتی با حداقل  مدارس با امکانات خوب تحصیل می کنند این است

امکانات می گذرد ندارند و در مورد والدین دانش آموزان مدارس دولتی شلوغ نیز عدم آگاهی مربوط پایین بودن 

سطح تحصیالت آنها و عدم آگاهی از حقوق شهروندي و... باشد. الزم است در این خصوص نگرش ها به آموزش و 

( تغییر نگرش در چنین مواقعی می تواند به تغییر رفتار منجر می 2010غییر یابد. به اعتقاد ویلسون)پرورش ت

رویکردهاي جدید نشان می دهد تجارب، نگرش ها را شود. از این رو آگاهی بخشی یک راه حل می تواند باشد. 

(  پیشنهاد می 2012آنگالک و بنتی). (255شکل می دهند و تغییر نگرشها تغییر در رفتار را به دنبال دارد)همان:

کنند براي تغییر نگرش بر روي سه سطح بایدکار شود. در سطح شخصی که بیشتر براي تغییر نوع تفکر و 

تعصبات و قالب هاي فکري است. در سطح اطالعاتی که افزایش اطالعات و دادن دانش کافی در خصوص امر مورد 

که در واقع مربوط به عمل و ایجاد مهارت هاي جدید است. نگاه و  راهبرديتغییر می باشد و سطح سوم سطح 

نگرش جدید نسبت به آموزش و پرورش و مدارس و معلمان از طرف رسانه ها و نهادهاي اجتماعی و تکریم مقام 

اي معلم نه در شعار بلکه در عمل، و انجام اقدامات عملی از سوي دولت و وزارت آموزش و پرورش باید از اولویت ه

 جامعه امروز ایران باشد.

همچنین از دیدگاه ویلسون هنرها و طرح هاي تصویري به عنوان وسیله هاي مناسبی جهت درگیري و مشارکت 

(. بنابراین نقش رسانه ها و موسسات فرهنگی در افزایش 260مردم در ناعدالتی اجتماعی فرض شده است)همان:

 وزش و پرورش نیز باید مورد توجه باشد. جلب توجه خانواده ها و جامعه به معضالت آم

از جمله راهکارهاي کاهش بی تفاوتی اجتماعی فراخوان احاد جامعه به دیگرخواهی و نوعدوستی و در نظر داشتن 

پاداش هاي اجتماعی و قانونی براي فعالیت هاي دگرخواهانه در فراشدهاي اجتماعی با آموزش در نهاد هاي اصلی 

عه گرایی بیشتر که نقطه مقابل فردگرایی مفرط است. )محسنی تبریزي و صداقتی اجتماعی، در جهت جام

یا سهیم شدن در تجارب می تواند ابزار مناسبی براي  1(. هنرهاي نمایشی مانند تئاتر مشارکتی11:1110فرد،

باشد  تشویقی مشارکت اجتماعی و مسئولیت پذیري باشد تجربه یک بی عدالتی حتی اگر آن مساله خیلی کوچک

در تغییر رفتار از بی تفاوتی به حرکت (. 255:2010مردم به سوي آن گرایش پیدا کرده و توجه کنند)ویلسون،

اعتقاد بر این است که تئاتر و هنرهاي نمایشی (. 2001مک گارتی،توماس و عواطف نقش تعیین کننده اي دارند)

واکنش عاطفی در افراد می شود و این باعث خواهد باعث تغییر نگرش و تغییر رفتار افراد می شود. تئاتر باعث 

                                                   
1 participatory 
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شد در آن تجربه مورد نمایش شرکت کنند و آن را به نحو بهتري درک کنند. بنابراین به نظر می رسد الزم باشد 

معضالت آموزشی که منجر به معضالت فرهنگی شده و نوعی از ناهنجاري اجتماعی را به دنبال دارند در عرصه 

جه باشد چرا که هنر می تواند زبان گویاي جامعه باشد و مشکالت را به صورت جالب توجهی ارائه هنر نیز مورد تو

نماید. براي مثال پرداختن هنرمندان و کارگردانان بزرگ به برخی ناعدالتی هاي اجتماعی و معضالت آموزشی و 

مواردي مانند عدم پایبندي به تربیتی و حتی وضعیت مدارس و معلمان می تواند حساسیت جامعه را برانگیزد و 

قانون که چه بسا ریشه آن در عدم آموزش صحیح است و خیلی مشکالت اجتماعی دیگر می تواند مورد تاکید 

هنرمندان قرار گیرد. توسعه عدالت آموزشی و رسیدگی بیشتر به مدارس دولتی در مناطق فقیرنشین و در واقع 

رسی منجر به پرورش نسلی با فرهنگ و با اخالق خواهد شد که کمک به کیفیت آموزش و پرورش در چنین مدا

در نهایت به نفع کل  جامعه و شهروندان می شود. در این زمینه رسانه ها می توانند نقش مهمی داشته باشند و با 

برجسته نمودن مسائل آموزش و پرورش و آگاهی بخشی زمینه مشارکت و توجه جامعه را فراهم کنند. همچنین 

است از ظرفیت متخصصان رشته هاي علوم تربیتی در جهت حل مشکالت و مسائل مختلف آموزش استفاده  الزم

کند و متخصصان تعلیم و تربیت نیز باید توجه و حساسیت بیشتري نسبت جریان آموزش و پرورش در مدارس 

رد، تا بتوانیم شاهد داشته باشند و در واقع پژوهش ها به سمت حل مسائل تربیتی و آموزشی موجود پیش برو

 تحولی اساسی در تعلیم و تربیت کشور باشیم.

 

Abstract 

Studying the social apathy towards educational issues in Iran 

This paper aims to investigate the social apathy and its causes and consequences using 

philosophical inquiry method in education. So, first asocial apathy’s definitions have been 

considered. Then, causes of apathy have been presented. Apathy can be happened due to the lack of 

effectiveness, the preference of personal interests compared to the public interests, the lack of 

awareness on the various aspects of the subject, financial weakness and lack of political awareness. 

Apathy towards educational issues has been investigated at three levels including parents, society 

and media and educationalists. At the level of parents and families, the lack of awareness and the 

lack of Educational Justice are the reasons for apathy. At the level of society and media, these 

reasons have been mentioned for apathy: the weakness of education ministry in presenting 

problems and the shortage of having a private media and also the lack of attention and participation 

of various institutions. At the level of educationalists, the lack of education authorities’ cooperation 

is the reason for apathy. Moreover, some educationalists are just looking for their research 

interests. At the end, strategies such as paying more attention to public schools’ situations, 

stablishing educational equity, developing empathy in society, participating of art and artists, 

reflecting the consequences of poor education and training have been presented as solutions. 

 

Key words: apathy, society, education, family, educationalists 
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 بررسی تحلیلی نقش تعلیم وتربیت در جامعه پذیرکردن کودکان ونوجوانان درمدارس

 

 3باهنر فارس  دیشه سیپرد ان،یدانشگاه فرهنگ ،یمکانیس یطاوس هیرقرقیه طاوسی سیمکانی،

 ، 8 باهنر فارس دیشه سیفارس، پرد انیدانشگاه فرهنگ یعلم اتیه قت،یحق شهربانو

 

 چکیده

 يفایا يجامعه برا يدر آماده کردن اعضا عظیم ینقش تیوترب میشدن جوامع، نظام تعل دهیچیشدن وپ یباتخصص

 برعهده دارد. آنها يریجامعه پذ یوبه عبارت یاجتماع یدرزندگ خود ينقشها

 يریبا بهره گ،  ی، آموزش يری، فرهنگ پذ يریمتنوع جامعه پذ يبا کارکرد ها يو پرورش به عنوان نهاد آموزش

 جادیرا در ا نقش نیشتریو صاحبنظران ب شمندانیاند یعلم يها افتهیدر کنار ی ، و فرهنگ ینید ثیاز موار

 عهده دارد. بر به دانش آموزان یو مل ینید ي، انتقال ارزشهاهایمهارتها و توانمند

 کردن کودکان ونوجوانان انجام شده، ریدرجامعه پذ تیوترب مینقش نظام تعل نییحاضر که با هدف تبپژوهش در 

نهاد  نینقش ا یفیک لیو تحل فیتوص، به توصیفی، تحلیلی واستنباطی  وهیوبا ش ياز روش کتابخانه ابا استفاده 

 .پرداخته است ونوجوانان کودکان یوآموزش یتیترب مسائلدر رابطه با 

 یی وبا استفاده از چه عواملینوجوانان وجوانان چگونه وازچه راه ها يریپذ جامعهاست  نیا قیتحق یش اصلپرس

 رد؟یگ یانجام م

 يارزشمند يها هیکه توص دیصورت گرفت مشخص گرد تیوترب میکه در مباحث مهم تعل یتتبع و دقت با

 ییتوانا جادیا ،یو اجتماع یزندگ يجامعه،اموزش مهارتها يباهنجارها همچون ؛ انتخاب مطالب مناسب ومطابق

شهروند  کیفردبه عنوان  فیمهارت انجام وظا جادیا تیاموزش اخالق ودرنها ، یومشکالت زندگ طیمقابله باشرا

 می گردد. و...

 یاجتماع ينقش ها يفای،ایاجتماع ي،مهارتهايریجامعه پذ ت،یوترب می: تعلدواژهیکل
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 مقدمه .3

ورشد ونمو کردن آمده و در اصطالح تعاریف متعددي از آن ارائه شده  افزودنیبه معنا "ربو"تربیت در لغت از مادة 

باشد: تربیت عبارت است از هر گونه فعالیتی که معلمان،  یم ریبه شرح ز فیوتعار ریتعاب نیازا یکیاست..که 

پیش و رفتار فردي دیگر بر اساس اهداف از اخالقوالدین یا هر شخصی به منظور اثر گذاري بر شناخت، نگرش، «

( همانند pedagogyتعریف علم تربیت ) (.1152:175معین شده انجام می دهد.) دفتر همکارى حوزه  و دانشگاه، 

( بسیار مشکل و دشوار است. زیرا هنوز درباره محتوا و روش آن اتفاق نظر مشخصی وجود educationخود تربیت )

آمده است: پداگوژي )تعلیم و تربیت( از  ،ف فلسفی اللندباشد. در دائره المعار ندارد و علم بودن آن مورد تردید می

اي بوده است که اداره و هدایت اطفال را به عهده داشته است. بنابراین معنا از  ریشه یونانی است و آن وظیفه برده

 توان تکنیک دانست، هم کاري هنري، و هم ناشی شده شده از تربیت، اهلیّت این فرد به اصطالح مربی را هم می

تعریف و  ( مشکل Immanuel Kant )«امانوئل کانت»فلسفه و نیز علم. بعضی از فالسفه تعلیم و تربیت چون 

کنند تعلیم و تربیت  دهند و معتقدند: برخالف آنچه مردم تصور می تربیت را به مشکل بودن ماهیت تربیت ربط می

داند،  تر می بداعات بشر دو مورد را از بقیه مشکلترین و دشوارترین مسائل مبتال به انسان است. او در بین ا بزرگ

داري یعنی حکومت، و هنر تعلیم و تربیت. وي معتقد است، مردم هنوز درباره معناي واقعی این دو  هنر مملکت

با مشکل « آموزش و پرورش»و « تربیت»اختالف نظر دارند. برخی دیگر از فالسفه تعلیم و تربیت در تعریف 

فالسفه جدید، تالش در راه ارائه تعریف از  نظري مانند پیترز معتقدند:  ی که افراد صاحبمواجه شده تا جای

 (47:لدیشف )اند. را رها کرده و یا به حداقل تعریف یعنی تعریف فرضی بسنده کرده« آموزش و پرورش»و « تربیت»

داند. که با استفاده از  معه شناس معروف، تعلیم و تربیت را یک نظریه علمی می(جاEmile Durkheim ) دور کیم،

پردازد و به این  هاي تربیتی می ها و روش هاي علوم دیگر نظیر روان شناسی و جامعه شناسی به ارزیابی نظام داده

یگر از صاحب نظران، به اعتقاد برخی د (1157:76)شکوهی، کند.  طریق عمل مربیان را توضیح داده و هدایت می

تربیت فعالیتی مداوم، جامع )توجه به همه آنچه براي به کمال رسیدن انسان الزم است، همه ابعاد وجودي و 

نیازهاي فردي، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی انسان( و براي همه )فرد فرد جامعه( و براي رشد و تعالی و تکامل 

اي، هم هدف  ت هم نیازي مستقل و هم وابسته، هم نهایی و هم واسطهانسان و غناي فرهنگی و تعالی جامعه. تربی

 (.1154:21)فیوضات، است و هم وسیله، هم زیربناي اجتماع است و هم غایت است و هم مقصود. 

به  بندیکه  پا يمختلف، رشد وپرورش انسانها به عنوان شهروند يکشورها یودرس یآموزش ينظامها درتمام

است که توجه به  لیدل نیبه هم بعتایباشد. ط یم یواساس ییازاهداف عا یکیشده ،  رفتهیپذ يوهنجارها نیقوان

 يالزم برا يوفراهم ساختن بسترها انیجووونهفته دانش اموزان ودانش يخدادا يها تیرشد وبروز استعدادها وقابل

 میتعل فهیراستا وظ نیاست.درا افتهی تیمشروع یاموزش يهمه نظامها یاصل يریانها  به عنوان جهت گ ییشکوفا
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است،  یخود که نمونه کمال انسان یواقع دهیفردبتواند به ا کهیکامل است.بطور يرشد وساختن انسانها ت،یوترب

 ( .1162 ،يونوروز يابادنصر اریشود.) بخت کینزد

وتوانمند  يها تیمتکثر ومتنوع ازقابل يمجموعه ا يکه انسان به عنوان شاهکار خلقت دارا ییازان جا درواقع،

درجهت  دیبا زین يوپرورش و تیترب ندیفرا نیاست. بنابرا واناتیازح زیهمتا وکامال متما یمنحصر بفرد ب

گذر  ياست برا یانسان، همانا راه تیترب سامنظر اسا نیمتنوع ومتعدد باشد.ازا يها تیقابل نیرشدوبارور کردن ا

 تیرشد شخص ياست برا يزبستری( ون16، ص1154زاده،  بیق)ن یانسان یبه سپهر زندگ یوانیج ستیازقلمرو ز

 ( .1151 ف،یمختلف آن ها است.) س يها تیوکمک وشکوفا کردن استعداد ها وقابل ابندگانیپرورش 

گذران  يتنها برا دینبا تیوترب میپرورده ساختن است . تعل تیدانا کردن و ترب یعنی میمفهوم تعل گرید ازطرف

با معنا و صالح و بر اساس مصلحت و حسن  یزندگ يباشد که برا ییها زیآموختن آن چ دیباشد ، بلکه با یزندگ

( . طرح  تی( و تکن منا ) ترب میعنا  )تعل خذ:  دیفرما یامام معصوم م تیو ترب میعاقبت باشد . در مورد تعل

است که از انسان دارد ؛ آنگونه که استعداد شدن دارد و آنگونه که  یفیتعر ادیبر بن تیترب ياسالم درباره  یاساس

در واقع نو ساختن کاربرد  یقیاست که پرورش حق نیا تیترب يباشد .معنا قیباشد تا آنگونه بودن و شدن ، ال دیبا

 ( ییویاست . ) جان د یخود آدم یاتیح يتجربه 

 کیآکادم ریغ ياموزش ها قیوپرورش و درخانواده، ازطردرخارج ازنظام آموزش  يریجامعه پذ ندیفرا درگذشته

 یانتقال داده م افرزندیبه شاگرد  اپدریازاستاد کار و یدرمحل کسب وکار سنت ایمادر به فرزند و لهیبوس یوسنت

 فهیوظ نیا گریشدن کارها د یوتخصصشدن آن ها  یشدن جوامع وصنعت دهیچیبا توجه به پ کهیشد. درحال

 میاموزش وپرورش وتعل فهیوظ کهیبطور  دیکار خانواده ها خارج شد وبه موسسات مختلف واگذارگرد طهیازح

 یمهم آموزش وپرورش، اجتماع يازکارکردها یکیکه  امروزه  يفرزندان به مدارس نهاده شد به طور تیوترب

 کردن افرادجامعه است.

شود، وازان  یم جادیا جیوبه تدر یزندگ ياالطبع ارابتدااست، وب یواکتساب یاموختن یهرنوع مهارت نکهیبه ا باتوجه

 نیسن نیمهم درا نیاست ، لذا آموزش ا یفردرر دوره نوجوان یمرحله زندگ نیوسرنوشت سازتر نیجا که مهم تر

 است. يارضروریقبل ازآن بس یوحت

 يدوران به گونه ا نیا تیوحساس تیهرفرد است اهم یواتماع یلیتحص یمهم درزندگ راتییدوره تغ ینوجوان

(. روشن است که 1161:14،ی.)قاسمنامدیم يراتولد ثانو یاست که روسو دربحث ازاسراردرون، رشد، بلوغ ونوجوان

 يگر فردا تیآن هدا یودر پ ندهآموزش وپرورش ساز یاجتماع تیپرورش وترب هینسل جوان ونوجوان ما درسا

 باشد. یمختلف م ينقش ها يفاین مهارت اداشت ازمنین يگر تیوهدا یسازندگ نیجامعه باشد وا

خود  یمتعال يتحقق آرمانها يکنند برا یروان شناسان وجامعه شناسان تالش م افته،یتوسعه  يدرکشورها
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مطلوب  يراکشف کنند تا بتوانند درحداقل زمان ممکن به هدفها یتیبرنامه وامکانات ترب نیوموثرتر نیبهتر

سالم  یاحب زندگصموثر وکارامد و یاشخاص وکودکان ونوجوانان را افتهیدست  شیجامعه خو یتیوترب یاجتماع

– یاجتماع طیومح تیترب تیفیافراد به ک يماریوب افسادی یستگیسالمت وشا رایبازآورند،ز یواجتماع يفرد

 یدرجامعه م یوفرهنگ یاخالق ،ی، اجتماع ياقتصاد نیادیبن يگذار هیسرما نیدارد. بنابرا یان ها بستگ فرهنگی

 (1157:7،يشود.)فخر

 

  مقاله . مبانی نظري8

وچه  ستیچ نکهیحس اگاهانه ا یعنیابد،ی یخود دست م امفهومیخود  کیبه  يریفراگرد جامعه پذ قیفرد ازطر

قرار  ریتاث تیاوراتح يری،به نوبه خود جامعه پذ کندیدامیفردر رشد وتکامل پ یاست.خود که درسراسر زندگ یکس

 .  دهدیم

خود  ی. هرفرد درطول زندگردیگ یصورت م یاجتماع ينقش ها يریادگی قیازطر يریازجامعه پذ یمهم بخش

 گرید ياری،شهروند وبس نیمع یطبقه اجتماع کی،کارمند،عضو امادریکودک،دانش اموز ،پدر ينقشها يفایا

 (.1152نقش، حداقل دو وجه دارد. )هورتن وهانت، کی. آموختن اموزدیراب

 وحقوق مرتبط باآن ازاتیامت ينقش وادعا فیوتکال فیانجام وظا يریادگی-1

 کسب نگرشها ، احساسات وانتظارات متناسب بانقش  -2

 يریادگیاز راه  یمرتبط باآن نقش دروطول زندگ ازاتینقش وکسب امت فیوتکال فیوظا يریادگی يبرا افراد

مهارتها درخانه وچه در اجتماع وچه درمحافل  نیراکسب کند ،چه ا تیموقع نیا تواندیمختلف م يمهارتها

 باشد. یقابل کسب م یاموزش

مهارتها  نیرادر راه کسب ا یکه مدت ازداردیکسب نگرشها واحساسات وانتظارات متناسب بانقش فرد ن يبرا اما

 (1161:106.)عالقه بند،ازدینوع مهارت دست  نیبه ا ز،یصرف کند وبابدست اوردن قدرت تفکر وتم

 یمتقابل اجتماع یوابستگ هیحوزه آموزش وپرورش ، نظر يبرا یاجتماع یروان شناس هینظر نیمهتر دیشا

 ( 1115باشد)جانسون وجانسون،

 دیا یم دیپد یبررقابت. تعاون زمان یبرتعاون ومبتن یمبتن یوجود دارد: وابستگ یمتقابل اجتماع یوابستگ دونوع

.کاراون به ستین ریامکان پذ هیبق تیاون بدون موفق تیخورده که موفق وندیچنا پ گرانیکه فرددرک کند که باد

موفق شود  تواندیاونم باشد که نیکه ادراک فرد ا دیا یم دیپد یبه نفع او اما رقابت زمان گرانیاست وکارد گرانید

 وبرعکس. گرانیمگر باشکست د

به عمل امده است )جانسون  هینظر نیدرمورد ا یمطالعه همبستگ 100و یشیمطالعه آزما 770به  بالغ
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 یباعملکرد رقابت سهیدرمقا یدهند که عمل کردن به صورت تعاون یمطالعات نشان م نی( ا1161وجانسون،

آنها شده وهم  نیب يتر ثبتروابط بمراتب  م يدانش آموزان وبرقرار شتریب تیمنجر به موفق انه،یفردگرا اتالشی

دانش آموزان به دنبال دارد.) شارع  يرابرا يشتریوعزت نفس ب یاجتماع يها یستگیشا ،یروان يسازگار نیچن

 (.1112:276پور،

 یتخصص يازشناختها يازمجموعه ا يدانند: برخوردار یم لیحرفه رابه شرح ذ کی يها یژگیشناسان و جامعه

 یازاصول مشخص اخالق ي، برخوردار ابندیآموزش انتقال  ندیفرا قیبوده وازطر یمشخص اتیبرنظر یکه متن

معطوف به خدمت  رد،یگ یم تاخالق صور نیا قیمحوله ازطر فیکه نظارت برحسن انجام وظا يحرفه ا  ااخالقی

 (.1115کار)اسپنسر، طیازاقتدار ،استقالل وکنترل برمح ي،برخوردار تیبه مردم ودرنها

جهت  يوجدان کار یوبه عبارت  یاخالق يمهارتها يریادگیتوان گفت که افراد جهت کسب و یخصوص م نیدرا

 ياقتصاد يها تیدارد که بتواند با بکار بردن آن ها موفق ینیاموزش اصول وقوان ازبهیمختلف ن ينقشها يفایا

 نخواهد بود . سریآموزش وپرورش م هیآموخته ها جزدرسا نیکسب کند وا يتشریب یواجتماع

ها ونگرشها  دهیکودکان درمواجهه ودرمعرض نمادها، ا( ف اگر accumulation methodانباشت ) يالگو براساس

به ابراز آن ها خواهند پرداخت.) شارع  یموارد راجذب وانباشت نموده ودرمواقع مقتض نیا رند،یقرار گ

 (1112:112پور،

ودرحافظه خود  رندیگیشود فرام یوضع است که کودکان اآن چه رابه انها آموخته م نیا نیمب نیالگو به ا نیا

انجام  يالزم برا يکمک کند که بتوانند مهارتها تیوترب میامر تعل انیبه متصد تواندیامر هم م نیده و همسپر

 .اورندیخود را بدست ب ندهیآ فیوظا

 شیکه افزا دیرس جهینت نیخود به ا قی، درتحق يرشد -یشناخت يخود براساس الگو قی( درتحق1151) نیاندر

دانش مربوط به جهان  يساز یفهم ودرون يالزم رابرا یشناخت يهاییسن وسطح دانش همراه باهوش، توانا

فرد  ییوابسته به رشد توانا يریادگی ندیفرض است که فرا نیبرا یالگو مبتن نیسازد. ا ی، فراهم م یاسیس دهیچیپ

 (117جذب وفهم اطالعات است.)همان، يبرا

درک وفهم  زانیم ابدی شیافزا رانیبطور روشن اذعان دارد که هرچه سن فراگ يرشد -یشناخت يالگو دگاهید

 یساده اجتماع يتواند مهارتها یم یکودک نیکه فرد درسن يوجذب اطالعات بهتر وراحت تر خواهد بود به نحو

انها مبادرت اورد به انجام  یبدست م که یوبه جهت پاداش ادگرفتهیاو به همراه دارد را  يمثبت برا يا جهیکه نت

 یوذهن یانتزاع يتهایفعال يریادگیقادر به  یلیوتحص یسن و ورود به مقاطع باالتر سن شیافزا با کهیبورزد، درحال

 یخود درجامعه م یاسیوگاه س یاجتماع فیمبادرت به انجام نقشها ووظا لیدل نیجا فرد به ا نیخواهد بود .درا

 خود گردد. یقانون فیوتکال فیوانجام وظا يحس شهروند يکند که باعث ارضا
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سن  يبرخورد کنند که متقضا يخود به نحو انیکمک کند که  بامترب انیتواند به مرب یم اتینظر نیدانستن ا لذا

 يارزشها يبپردازند که دارا يشهروند تیبه ترب تیاموزش داده ودرنها جیالزم رابه مرور وبتدر يآنها مهارتها

 .ندینمامحوله اقدام  فیورغبت به انجام وظا لیشده باشد وبه م یدرون

 يریادگیای(  Lerning  Theory Social) یاجتماع يریادگی ي هی، نظر تیترب يمهم برا  يکردهایاز رو یکی

 -1شرح است :  نیبد يمشاهده ا يریادگی يندهای( آلبرت بندورا است . فرآObservaiton Lerning) يمشاهده ا

، دوباره گوش دادن  یشناخت یسازمانده یعنی( : Retention) يادداری -2توجه کردن به رفتار الگو . یعنیتوجه : 

(  : عبارتست از Production) دیتول ندیفرآ -1بلندمدت . يوانتقال اطالعات سرمشق به حافظه  ی، رمزگردان

اگر  یعنی(: Motivation) زشیانگ-4مشاهده شده به رفتار آشکار .  ي دادهایرو يبصر ای نینماد میمفاه لیتبد

 .ردیگ یم ادیرا »است، بهترآن  تیکند با اهم یمشاهده م که  يفرد احساس کند رفتار

 يو يباشد که برا یمسائل يریادگیکرد که اگر کودک درمعرض  يریگ تجهیتوان ن یبندورا م هینظر براساس

 تایبداند نها دهیفا دیرامف يریادگی نیا جهینت نیبداند وهم چن لیخود رادخ يریادگی انیباشد ودرجر ندیخوشا

به عنوان  یبه عبارت ردیگ یرابکار م انبهتر  زیخود ن یاجتماع یزندگ انیودرجر ردیگ یادمی يشتریب زهیباانگ

 بهنجار شناخته خواهد شد. يفرد

گذرانند، آن ها دران جا  یرادرمدرسه م یطوالن یکه ساعات یکند ، کودکان یم دیدرمکتب تضاد تاک چیلیا

 یآموزند، کودکان اگاه یم شوندیداده م ادیکه عمال به آن ها  یازمطالب موجود دردروس ادتریارزیبس ییزهایچ

وقت  رودیکه ازان ها انتظار م رندیگیادمیکنند،  یکار چگونه خواهد بود کسب م يایدن نکهیدرباره ا یاندک هیاول

)  کنند انجام دهند. می نییآن ها تع يراکه افراد ضاحب اقتدار برا یفیوظا تیوباجد شناس باشند

 (1157:271دنز،یگ

 یاست که رسما توسط جامعه موظف به اجتماع يکارگزار ای: مدرسه عامل  دیگو یرابرتسون م انی گرید ازطرف

بارتحت  نیاول ياست. درمجموعه مدرسه ، نوجوان برا دهیگرد یخاص يمهارتها وارزشها نهیکردن نوجوانان درزم

 یمدرسه عبارت است ازاجتماع فهین وظی..اولردیگی، قرار م ستندیاو ن شاوندانیکه خو یکسان مینظارت مستق

کردن وفراهم کردن معلومات درباره  احسابیخواندن  لیازقب یشناخت يمهارتها نهیکردن کودکان درزم

مدارس درهرجامعه  نیکه ممکن است درخانواده فراهم نباشد. هم چن یمیوش خیتار لیموضوعات گوناگون ازقب

کردن درخالل  یتر ، مدرسه اجتماع قیسطح دق کی. دردینما یم نیارزشها رابه طور دربست به کودکان تلق

 يازبرنامه ها تهایگونه فعال نیوا دهدیمدرسه نهفته است، انجام م يتهایفعال يکه درمحتو یپنهان يبرنامه ها

 (121-110  :1154 .) رابرتسون،ردیگ یرادربرم افتهیمنظم وسازمان  يشده کالس تا ورزشها میتنظ

 :تیوترب میدر نظام تعل يریجامعه پذ يروشها
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 تشویق و تنبیه در تعلیم و تربیت : اصل

فرایند تعلیم و تربیت در نظام اسالمی بر اصل تشویق و تنبیه تاکید شده است. شهید بهشتی در این باره  در

هاي خالص درونی، بدون هیچ گونه تشویق یا تهدید یا  ها صرفاً روي آن عالقه  اگر ما بخواهیم در تربیت»گویند:  می

تربیتی را به ثمر برسانیم، این دو عامل باید در کنار  مکنم بتوانیم هیچ سیست تنبیه خارجی تکیه کنیم، گمان نمی

 «هم باشند.

اي براي ایجاد انگیزه در مخاطب است، نه  دهند که تشویق و تنبیه وسیله ضمن بیان این مسئله هشدار می ایشان

اگر تشویق در خط گول زدن، فریفتن و طمع »کند:  هدف اصلی. ایشان این انحراف را این چنین بیان می

را خرد یا بزرگ کردن، از  ها انساننگیختن باشد، ضد آهنگ اسالمی است و اگر تنبیه در خط مرعوب کردن، برا

هویت و استقالل و شخصیت تهی کردن باشد، این هم راه اسالم نیست. تشویق و تنبیه باید باشد، ولی در حد 

 (210:  1161)بهشتی ، « متناسب با برانگیختن نیروها.

ند براي رشد ذهنی و عاطفی کودک پاداش وتنبیه الزم است ؛اما چگونگی ، چه موقعی و مقدار معتقد کارشناسان

 آن مهم است که باید به جا باشند

بدنی کم اثرترین و بدترین نوع تنبیه است چون که مسئو لیت را از دوش کودک بر می دارد در تنبیه کردن  تنبیه

ه خود کودک را تنبیه نکنیم بلکه عمل نا درست و ناپسند او را باید به این نکته ي مهم توجه داشته باشیم ک

 تنبیه کنیم.

و تشویق به سن ، درک و جنس کودک و نوع عمل او بستگی دارد درجاتی دارند مثال درتشویق از دل  تنبیه

 جویی کردن گفتن یک حرف تحسین آمیز گرفته تا دادن یک هدیه ي گران قیمت و بزرگ نکات

ر تشویق کردن وجود دارد این است که تشویق کردن موجب احیاي شخصیت کودک ، کاهش دیگري که د مهم

یاس و بد بینی افزایش اعتماد بنفس می شود وهمچنن تشویق کردن پاسخی به نیاز طبیعی کودک بوده و ایجاد 

 فرصت می کند.

 ؛ عملی  الگوهاي  ارائه

  . کودکان ونوجوانان  است  تیوترب میدرنظام تعل  تربیتی  هاي روش ترین ، از مهم و نمونه  وعرضه  الگویی  ، روش یعنی 

  بینند و از آنان افراد را می يو رفتار ها  و...، حاالت  جامعه  ، فرهیختگان ،مربیان والدین  عمل  مستقیم  مشاهده  از راه

باشد. اگر   عمل  ایتو رع  عمل  باید مستلزم یاجتماع يمهارتها وهنجارها يریادگی  پذیرند. پس الگومی

سر سبز   بر دشت  مانند باران کردند، گفتارشان می  خود عمل  هاي گفته  به  و اساتید و فرهیختگان  دین  مبلغان تمامی

  جا جاري  بارد و از آن ها می بر تپه  هک  است  الهی  رحمت  ، مانندباران عمل بی  ؛ اما گفتارعالمان رفت ها فرو می دل

کودکان ونوجوانان به  يریجامعه پذ انیاست که درجر نیبهتر ا نییابد. بنا برا ها نمی تپه  درون  به هیشود و را می
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 کنند. یبه آنان معرف يمشخص ومقتدر يگروه ها ، الگوها نیا تیتناسب سن وشخص

 درمدارس: یدرس اساس کیبه عنوان  یواجتماع یزندگ يمهارتها آموزش

مناسب  يودرون فرد يفرد نیروابط ب يبالفعل شده دربرقرار يها تیها واقابل يتوانمند یعنی یزندگ يمهارتها

وحل تعارضات وکشمکش ها بدون  حیصح يریتصمصم گ فیو شخص یاجتماع يها تیوموثر ، انجام مسوول

 زنند. یصدمه م گرانیادیکه به خود  یتوسل به اعمال

است ؛  یاجتماع -یروح يها ییتوانا شیافزا،  یزندگ يمعتقداست که هدف ازاموزش مهارها "یسلب دیوید"

 ( .1162:11ب،یتوانا سازد.) اد یزندگ يها وفشارها ی،سخت ازهایموثر ن يکه افراد رادراداره  ییمهارتها

رد و آن ها رادرپنج  یمعرف یزندگ يبه عنوان مهارتها ی، ده مهارت ال1117درسال "یسازمان بهداشت جهان"

حل مساله؛  -يریگ میتصم -1 ؛يفرد انیروابط م -ارتباط -2 ؛یهمدل -یخودآگاه -1شرح قرار داد: نیگروه به ا

 استرس مقابله با -جاناتیمهارکردن ه -7 ؛يتفکر انتقاد -تفکر خالق -4

 يها وهیازش ،يریادگی نیدهد. درا یشرکت م يریادگی يایپو ندیمعلم وشاگردرادرفرا ،یزندگ يمهارتها آموزش

وبحث ومناظره  ينقش،باز يفایا ،يفکر ،بارشییدوتا يها اگروهیکوچک  يدرگروه ها تیمثل فعال یمتفاوت

 ااطالعاتیخواهد نظر  یم رانیشود که آموزگار ازفراگ یصورت شورع م نیشود. آموزش به ا یاستفاده م

خواهد که   یازان ها مکنند. سپس  انیارتباط دارد، ب یزندگ يکه بامهارتها ییها تیازموقع یکی يخودرادرباره 

 یم نهیزم يبه طور مفصل صحبت کنند. دانش آموزان درا ییدوتا ایکوچک  يموضوع، درگروه ها نیدرمورد هم

 تیمهارت درموقع نیا نیکنند.تمر نیمهارت راتمر نییهم زین گرید يها تیراجرا کنند ودرموقع یشیتوانند نما

 است. یزندگ يآموزش مهارت ها يوزنده  ی، جزء اساس یزندگ یواقع یاه

 نیمختلف ، سن يدانش اموزان در مکان ها ازیمتفاوت  وبنا برخواست ون یمطالب یحت تواندیآموزش ها م نیا

فطرت الهی انسان در تربیت اسالمی ارزشمندترین چیز  گردد. يبند تیمختلف ، اولو يها تیجنس یمختلف وحت

چیزي را بر آن ترجیح داد. اگر گفتار یا کرداري خالف قوانین فطرت اي که نباید  در عالم هستی است به گونه

خورده و الهی است یعنی دوران کودکی  باشد، باید صریحاً نسبت به اصالح آن اقدام شود. زمانی که فطرت دست

باید نسبت به تربیت و شکل دهی آن اقدام، و زمینه را براي مراحل بعدي رشد فراهم کرد. فطرت به درختی 

اي آبیاري الزم به عمل آید تا  باهت دارد که باید از همان ابتداي رویش از آن مراقبت شود و در هر مرحلهش

هاي این درخت  توان میوه بتدریج به درختی تنومند و با طراوت تبدیل شود. رفتارهاي انسانی و الهی رامی

تربیت به تثبیت و تحکیم صفات نیک اخالقی محسوب کرد. با توجه به این فرایند بسیار مهم، دانشمندان تعلیم و 

 اند. از دوران کودکی تأکید فراوان داشته

فرماید:  شهید مطهري ضمن اشاره به نظر علماي تربیت قدیم در خصوص تحکیم فضایل اخالقی در آدمی می



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

421 

کاري براي گفتند: عدالت ملکه تقوا و پرهیزکاري است؛ یعنی تقوا و پرهیز علماي قدیم در تعریف عدالت می»

گفتند انسان آن وقت داراي اخالق فاضله است که در عالم خواب هم ضد آن  انسان ملکه شده باشد و حتی می

اخالق از او صادر نشود؛ مثالً آن قدر راستگو باشد که حتی در عالم خواب هم دروغ نگوید. براین اساس است که 

شود تربیت فن تشکیل عادت است.  رد. اصالً گفته میشود که تربیت در سنین کودکی صورت گی اهتمام زیادي می

ریزند، شل است  روحیه انسان در ابتدا حکم ماده شل و قابل انعقادي مثل گچ را دارد که ابتدا که آن را در آب می

توان آن را به  آید می می شود. وقتی این ماده شل است آن را در هر قالبی بریزیم به همان شکل در و بعد سفت می

رت انسان درآورد یا به صورت خوک و یا خروس. در هر قالبی که بریزیم همین که سرد شد همان شکل را صو

گویند روح انسان در زمان کودکی، حالت قابل انعطافی دارد و مانند همان ماده شل  شود. می گیرد و سفت می می

اند: العلم فی الصغر کالنقش فی  تهشود. اینکه گف است. هرچه انسان بزرگتر شود قابلیت انعطاف آن کمتر می

اي که در کودکستان است  دهند. بچه الحجر. البته دانشمندان امروز هم به تربیت دوران کودکی بیشتر اهمیت می

از بچه دبستانی و بچه دبستانی از نوجوان دبیرستان و نوجوان دبیرستان از جوان دانشگاه، جنبه پذیرشش بیشتر 

شود. البته مبالغه نباید کرد. انسان یک موجود قابل تغییر  سالگی شخصیتش منعقد می است. انسان در سن پنجاه

و قابل توبه و بازگشت است و ممکن است در سن صدسالگی هم خود را تغییر دهد ولی شک نیست که حاالت 

 (.55-56: ص 1154گردد )مطهري،  شود و برگرداندن آنها دشوار می کم ملکه می روحی کم

 توان به آسانی این نکات را استنباط کرد: شهید مطهري می از دیدگاه

 تربیت دوران کودکی پایه و اساس است. -1

 کند. هاي نوجوانی و جوانی نسبت به دوره کودکی امکان تربیت کاهش پیدا می در دوره -2

 اگر یک صفت در وجود انسان ملکه شد زدودن آن بسیار مشکل خواهد بود. -1

 ثابت و امور متغیر اصل توازن امور -7

براي احتیاجات ثابت و »به تعبیر شهید مطهري یکی از رموز خاتمیت وجاودانی بودن دین اسالم این است که 

بینی کرده  دائم بشر، قوانین ثابت و الیتغیري در نظر گرفته و براي اوضاع و احوال متغیر وضع متغیري را پیش

 است.

هاي اجتماعی، وضع ثابتی دارد که در همه زمانها  هاي فردي و چه در زمینه اي از نیازهاي بشر، چه در زمینه پاره

شود و نظامی که باید به اجتماع بدهد،  یکسان است. نظامی که انسان باید به غرایز خود بدهد، اخالق نامیده می

تکمیل کند، عبادت اي که باید با خالق خود داشته باشد و ایمان خود را تجدید و  شود و رابطه عدالت خوانده می

کند. اسالم براي  شود. برخی دیگر از نیازهاي بشر متغیر است و از لحاظ قانون وضع متغیري پیدا می نامیده می

این احتیاجات متغیر، وضع متغیري در نظر گرفته است. از این راه که اوضاع متغیر را با اصول ثابت و الیتغیر 
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کند. )مطهري،  ضع جدید و متغیري، قانون خاص و متناسبی تولید میمربوط کرده است و آن اصول ثابت در هر و

1160 :77-71.)  

 (Interaction theoryکنش متقابل ) هینظر

دهد و معتقد است که جامعه از کنش  یافراد اختصاص م انیموضوع بحث خود را به رابطه متقابل م هینظر نیا

 یارتباط برقرار م گریکدیبا  دیکسب منافع و فوا يسان ها براگردد و ان یم لیتشک یافراد انسان انیمتقابل م يها

)بلومر،  يپردازان کنش متقابل نماد هیاز نظر یبرخ: دیگو یم هینظر نیا يادیدر مورد اصول بن تزریکنند. جورج ر

 اصول عبارتند از: نیرا برشمارند. ا هینظر نیا يادیاند تا اصول بن دهیو زر( کوش لتسریم س،یمان

 انسان ها برخالف جانوران پست تر، استعداد تفکر دارند.. 1

 .ردیگ یشکل م ی. استعداد تفکر با کنش متقابل اجتماع2

دهند تا استعداد  یکه به آن ها اجازه م رندیگ یم ادیرا  ییو نمادها یانسان ها معان ،ی. در کنش متقابل اجتماع1

 تفکر به کار اندازند. يشان را برا یانسان زیمتما

 را انجام دهند. یانسان زیسازند که کنش متقابل و متما یو نمادها. انسان ها را قادر م ی. معان4

 هیبرند، بر پا یمتقابل شان به کار م يرا که در کنش ها و کنش ها ییو نمادها یتوانند معان ی. انسان ها م7

 دهند. رییتغ ای لیکنند، تعد یم تیکه از موقع يریتفس

کنش متقابل با  ییدهند که توانا رییو تغ لیو نمادها را تعد یتوانند معان یآن م يبرا يندازه ا. انسان ها تا ا7

و عدم  ایمزا ند،یازمایکنش را ب ریامکان پذ يدهد که راه ها یبه آن ها اجازه م ییتوانا نیا رایز ;خودشان را دارند

 .نندیراه را برگز کیکنند و سپس  نیآن ها را سبک و سنگ ینسب يایمزا

 (262 – 261: 1154 تزر،یسازد. )ر یکنش و کنش متقابل، گروه ها و جامعه ها را م دهیدرهم تن ي. الگوها5

برچسب زدن  هیآموزش و پرورش سودمندند عبارتند از: نظر یمهم تعامل گرا که در قلمرو جامعه شناس هینظر دو

 نینخواهد کرد، او ممکن است ا یشرفتیاست و پ به طور مکرر گفته شود که کودن یمبادله. اگر به کودک هیو نظر

. دیکند رفتار نما یکه برچسب القا م نهو همان گو رفتهیپذ شیخو ياز خودانگار یبرچسب را به عنوان وجه

) عالقه بند، کنند. یبدرفتار م ایاز آن است که دانش آموزان بسته به انتظارات معلم، خوب  یحاک يشواهد

1151:111) 

 يها و پاداش هاست. کنش ها نهیمتقابل ما، متضمن هز يفرض استوار است که کنش ها نیمبادله بر ا هینظر

 نیو ا ردیگ یم ادی یدانش آموز مطالب یمثال وقت ;سازد یم دیمق یمتقابل، افراد گروه ها را به الزامات و تعهدات

تعامل گرا،  يها هینوع نظر نی. استفاده از اابدی یم مهرفتار احتماال ادا نیپاداش به معلم است، لذا ا ینوع يریادگی

  .(همانکند. ) یم لیرا تسه یآموزش طیمح يها ییایفهم پو
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 بیین ارتباط بین نقش نظام آموزشی باجامعه پذیري افراد :ت

جامعه پذیري فرآیندي است که از طریق آن افراد،دانش ها ،مهارت ها ،ارزش ها و الگوهاي رفتاري جامعه خویش 

کسب می کنند.در کودکی جامعه پذیري از خانواده آغاز می شود،اما آژانس هاي مختلفی پس از خانواده ایفاي  را

نقش می کنند و هریک از این آژانس ها می توانند مسیرهاي مختلفی را به کودک آموزش دهند که ناشی از 

جامعه ،خرده فرهنگ ها و حتی  فرهنگ آژانس موثر بر شناخت کودک است و می تواند نشئت گرفته از فرهنگ

وضعیت خاص روانی یک شخص باشد و بنابراین این آژانس ها می توانند مسیرهاي گوناگون و گاه متعارض و 

متضادي را به کودک القا کنند که در نهایت معرفت کسب شده توسط کودک می تواند از انطباق کامل با فرهنگ 

د.نخستین آژانسی که از سوي جامعه و با هدف جامعه پذیري کودک جامعه تا ضدیت با فرهنگ غالب ،متغیر باش

ایجاد و وارد عمل می شود نهاد رسمی آموزش و پرورش است.که هدف اصلی این نهاد همان جامعه پذیر کردن یا 

آماده ساختن کودک براي حضور و درک به موقع و هماهنگ ساخت ها ،کارکردها و فرهنگ جامعه جهت نشان 

د معقول اعم از واکنش ها ،رفتار یا کنش ،در جهت رفع نیازها و رسیدن به اهداف جمعی دادن عملکر

(.در این مرحله موسسات آموزشی مختلف در چارچوب نظام آموزشی ،نقش اساسی تري را 1:1167است)پیروزنیا،

 در جامعه پذیر کردن و رشد شخصیت فرد بر عهده می گیرند.

ست که در آن ارتباط با دیگران ،همسازي ،یادگیري اجتماعی و اطاعت از کودکستان،براي کودک دنیایی ا-1 

 بزرگتر به گونه اي متفاوت از خانواده آموخته می شود.

دبستان فقط به آموزش خواندن و نوشتن ،حساب و علوم نمی پردازد؛بلکه کودک یا نوجوان در جریان آن با  -2

ا می شود.در این مرحله ،مدرسه نقش جامعه پذیرکردن را ارزش ها و هنجارهاي اجتماعی و قواعد بازي آشن

بیشتر از خواندن و نوشتن ایفا می کند.دانش آموز در حین آموزش،وقت شناسی،نظم ،ارتباط گروهی،احترام به 

دیگران،همزیستی و همنوایی،رعایت بهداشت و ... را نیز فرا می گیرد و در خود درونی می کند و از این طریق 

 پیدا می کند. رشد شخصیت

دبیرستان گرچه مسئولیت انتقال دانش و مهارت و تکنیک و آماده کردن فرد براي قبول مسئولیت اجتماعی و  -1

پذیرش حرفه و شغل را بر عهده دارد؛ولی در جریان چنین آموزشی هم روند جامعه پذیري با آموزش درس هایی 

فیا و ... ادامه دارد.بعالوه دانش آموز با شرکت در گروه همچون تعلیمات اجتماعی،تعلیمات دینی ،تاریخ و جغرا

 هاي ورزشی ،خیریه،پژوهشی،نمایش ها ،گروه هاي سخنرانی و ... زندگی اجتماعی را تجربه می کند.

در مراحل عالی و سطوح دانشگاهی نیز که آموزش به لحاظ تخصص و مهارت در سطوح باالتري است ،باز هم  -4

می یا ضمنی جریان دارد،از قبیل مفهوم عدالت اجتماعی،درک مشارکت در امور اجتماعی جامعه پذیري بطور رس

 (.77:1162،فهم علل نابرابري هاي اجتماعی ،اوقات فراغت ،حقوق بشر و...)گلشن فومنی،
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نظام آموزشی با انتقال ارزش ها و الگوهاي رفتاري ،قوانین و مقررات بصورت یکسان در کلیه سطوح جامعه و 

یله نهاد مدرسه و دانشگاه موجبات همگونی و انسجام اجتماعی را فراهم می آورد.نظام آموزشی با تدریس بوس

زبان رسمی عامل مهمی در وحدت ملی و ایجاد ارزش هاي مشترک و مفاهیم اجتماعی یکسان بین گروه ها 

یري افراد و سرانجام خرده فرهنگ ها و اقوام مختلف جامعه است و از این طریق عامل مهمی درجامعه پذ

 (.75:1162همبستگی و انسجام اجتماعی به شمار می رود)گلشن فومنی،

 

 . مرور پیشینه ها0

در  یاسالم يکردن ارزشها نهیدر نهاد تیو ترب مینقش نظام تعل "( درمقاله اي تحت عنوان 1166موسوي )

 به نتایج زیر دست پیداکرد: "مدارس

و از علوم  میبشناس یاو را به خوب اتیو خصوص ریفرآگ دیدر مدارس ، اوال ، با یاسالم يکردن ارزشها نهینهاد يبرا

 ی،  اصول و مبان ای. ثان  میبهره ببر  ینیو د یتی، در کنار علوم ترب یو جامعه شناس یمثل روان شناس نیوفنون نو

 ستهیشا نی. ثالثا ، از معلم میبکن تیابعاد ترب يرا در همه  ریگو فرآ میریرا در نظر بگ تیمختلف ترب يو جنبه ها

 . میری، مومن و باسواد بهره بگ

  به نتایج زیر دست پیداکرده است:  "( در مقاله اي تحت عنوان :اجتماعی کردن دانش اموزان 1111مکاریان )

 لیبا تشک یآموزش يتهایتوان عالوه بر فعال یاست و م یگونان اجتماع يتهایفعال يمرکز برا نیمدرسه بهتر

 افراد کمک کرد. یاجتماع تتربی به …و یعلم ياجتماعات، انجمنها،گردشها

همچون  یتیاز واقع دیدانش آموزان، نبا يریاجتماع پذ زانیو مدون بر م یآموزش رسم يبرنامه ها ریبر تأث عالوه

 يآن بر جنبه ها ریدانش آموزان و تأث انیتعامالت م انیدر جر یآموزش يها طیرد و بدل شدن اطالعات در مح

 آنان غافل شد. یتیگوناگون شخص

 هیدر حاش یمدرسه نامرئ ریتحت تأث ،یدانش آموزان بخصوص در دوره نوجوان تیاز هو یکه بخش يطور به

 یخاص تیخواهد هو یکه م يدارد. فرد ازیو خطا ن یبه سع یابی تیهو: »ردیگ یشکل م یرسم يآموزش ها

آنها را  نیو خطا بهتر یسع قیو از طر ردیبگ شیدر پ يمتفاوت و متعدد يبارها و بارها رفتارها دیکسب کند، با

جامعه و داشتن سرو وضع متفاوت و  یمعمول يمتضاد با هنجارها یمتنوع و حت يلباس ها دنیانتخاب کند. پوش

بزرگساالن  انیو خطاها در م یسع نیاست. ا یابی تیهو نهینوجوان در زم يو خطاها یاز سع یینامعمول، نمودها

 .«ستیو مسامحه ن رشیقابل پذ یبه راحت

 یاخالق يها تیحاکم بر جامعه و محدود يو اعتقاد یفرهنگ طیدختران به لحاظ شرا يبخصوص برا تیوضع نیا

 .همراه است یخاص یو روان یروح يمعمول در آن ، با فشارها
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( باعنوان بررسی اثر اموزش درس مهارتهاي زندگی درتعامل باشیوه فرزند 1160)درتحقیقی که توسط اسماعیلی 

انجام شد، مشاده شد که بین عزت نفس دانش آموزانی که درس  "پروري برعزت نفش دانش اموزان استان اردبیل

 شده است.مهارتهاي زندگی راگذرانده اند وآنهایی که این درس رانگذرانده اند تفاوت معناداري تشخیص داده 

تاثیر آموزش مهارتهاي زندگی برکاهش مشکالت رفتاري دانش  "( باعنوان1161درتحقیقی که توسط رفاهی)

انجام شد، بااستفاده ازآزمون تی نشان  داده که اموز مهارتهاي زندگی  "اموزان داراي مشکالت ویژه یادگیري

شته وتاثیر آموزش مهارتهاي زندگی درکاه درمدارس درکاهش رفتاري کودکان داراي مشکالت ویژه یادگیري دا

 مشکالت رفتاري دختران بیشتر ازپسران بوده است.

طبق نتایج بدست امده ، آموزش مهارتهاي زندگی کودکان رادر مقابله بانیازها وکشمکش هاي زندگی روزانه 

 تجهیز می نماید وباعث می شود که کودکان سازگارانه عمل کنند.

( برروي نوجوانان انجام شد نشان داده شد که که Bowen  ( )1111( و بوون ) Millerر )در پژوهی که توسط میل

( مهارتهاي زندگی متممی بر  COPINGعزت نفس ودرک خود باعث رشد شایتسگی ولیاقت فردي بوده ومقابله )

 ان می باشد.

مقاله  یعلوم لهستان، ط یدر مؤسسه فلسفه آکادم يزیو برنامه ر یگروه مطالعات اجتماع سیرئ ینسکیس یس 

سه  ي: آموزش و پرورش در اصل دارادیگو یم نیچن«  یفرهنگ يآموزش و ارزش ها يهدف ها»تحت عنوان  يا

 ي. پرورش استعدادها1 ;نقش هم وطن يفایا يفرد برا ي. آماده ساز2 ;کار يفرد برا ي. آماده ساز1جنبه است: 

 شود.  یبه فرهنگ مربوط م یخاص يوندهایبا پ سه هدف نیاز ا کیانسان. هر  کیفرد به عنوان 

که  یشده بتواند نقش تیربتکرد تا فرد  میتنظ يرا به گونه ا یفرهنگ يها استیس ستیبا یاساس، م نیا بر

 ییو نوع شکوفا زانیآن در م ي. فرهنگ و ارزش هادینما فایا یجامعه به عنوان شهروند از او انتظار دارد به خوب

جنبه  يکند، فرد را به سو یم جیرا ترو ینتر جنبه عقال شیکه ب یفرهنگ ;دارد یینقش بسزا یآدم ياستعدادها

 د،ینما یم جیبا استبداد و استعمار را ترو یمبارزات يها شهیتر اند شیکه ب یسوق خواهد داد و فرهنگ يفکر يها

 خواهد بود. زیمجاهدان دشمن ست تیمحصول آن ترب

 

 شناسی مطالعه  روش. 4

دست  را به ییها افتهیاست که  یقیعبارت از هرنوع تحق یفیک قیمنظور ما از تحق: »دیگو یاستراس م آنسلم

مذکور ممکن است  وهیاند. ش کردن کسب نشده یهرگونه کمّ ای يآمار يها از روش ریغ ییها وهیکه با ش دهند یم

 ای یاجتماع يها جنبش ،یکارکرد سازمان بارهدر نیها، رفتارها و همچن افراد، شرح حال زندگیدرباره  قیبه تحق

  استراس، روش تحقیق کیفی(. («معطوف باشد. الملل نیروابط ب
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کردن کودکان ونوجوانان انجام  ریدرجامعه پذ تیوترب میدر پژوهش حاضر که با هدف تبیین نقش نظام تعل

ي شده است زیرا در این پژوهش توصیفی، تحلیلی واستنباطی بهره گیرازروش کتابخانه اي وبا شیوه شده،از روش 

 یموزشومهم در رابطه با نقش تربیتی وآ مینهاد عظ نیدر صدد هستیم به بررسی، توصیف و تحلیل کیفی  نقش ا

باعث  یکودکان ونوجوانان  بپردازیم.پرسش اصلی در این تحقیق این است که در نظام آموزش وپرورش چه عوامل

نوجوانان وجوانان چگونه وازچه راه  يریجامعه پذ گردد؟یازجامعه م میقشر عظ نیا يرفتارها رکردنیجامعه پذ

 رد؟یدرنظر بگ دیبا ینیسنچه  يرابرا یمناسب يمدارس چه اموزشها رد؟یگ یانجام م ییها

بنابراین دراین پژوهش ازروش کیفی استفاده شده است و استنباط وتحلیل کتب ومقاالت به بررسی نقش نظام 

 مدارس در جامعه پذیري قشر نوجوان وجوان پرداخته شده است. تعلیم وتربیت بخصوص

 

 )بحث و بررسی( ها. یافته1

 يارزشمند يها هیکه توص دیصورت گرفت مشخص گرد تیوترب میکه در مباحث مهم تعل یبا تتبع و دقت 

 ییتوانا جادیا ،یو اجتماع یزندگ يجامعه،اموزش مهارتها يهمچون ؛ انتخاب مطالب مناسب ومطابق باهنجارها

شهروند  کیفردبه عنوان  فیامهارت انجام وظ جادیا تی، اموزش اخالق ودرنها یومشکالت زندگ طیمقابله باشرا

 گردد. یو... م

در این پزوهش بابررسی وتجزیه وتحلیل نظریه هاي خاص شناختی واجتماعی به این نتیجه رسیدیم که مهارتهاي 

مسایل مهتلف وشرایط خاص زندگی از جمله فشارهاي زندگی وسختی ها خاصی که افراد می توانند در زمینه 

 کسب کنند، می تواند شامل موارد زیر باشد:

تفکر انتقادي،  -حل مساله ، تفکر خالق–همدلی، ارتباط وروابط میان فردي، تصمیم گیري  –خودآگاهی 

 مقابله با استرس. –مهارکردن هیجانات 

جهت افزایش فرایند جامعه پذیري و اموزش مهارتهاي اجتماعی وزندگی می هم چنین براساس نظر صاحبنظران 

 توان از راههاي زیر به بهترین نحو ممکن استفاده کرد:

 اموزش مهارت زندگی واجتماعی به عنوان یک درس اساسی درمدارس -1

ان یک وسیله جهت استفاده ازاصل تشویق وتنبیه در نظام تعلیم وتربیت ، به نحوي که ازاین روش به عنو -2

  رسیدن به اهداف بلند مدت وموثر استفاده گردد.

کارشناسان معتقدند براي رشد ذهنی و عاطفی کودک پاداش وتنبیه الزم است ؛اما چگونگی ، چه موقعی و مقدار 

 آن مهم است که باید به جا باشند

ن که مسئو لیت را از دوش کودک بر تنبیه بدنی کم اثرترین و بدترین نوع تنبیه است چوباید توجه داشت که  
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می دارد در تنبیه کردن باید به این نکته ي مهم توجه داشته باشیم که خود کودک را تنبیه نکنیم بلکه عمل نا 

 درست و ناپسند او را تنبیه کنیم.

ل تنبیه و تشویق به سن ، درک و جنس کودک و نوع عمل او بستگی دارد درجاتی دارند مثال درتشویق از د

 جویی کردن گفتن یک حرف تحسین آمیز گرفته تا دادن یک هدیه ي گران قیمت و بزرگ نکات

مهم دیگري که در تشویق کردن وجود دارد این است که تشویق کردن موجب احیاي شخصیت کودک ، کاهش 

و ایجاد  یاس و بد بینی افزایش اعتماد بنفس می شود وهمچنن تشویق کردن پاسخی به نیاز طبیعی کودک بوده

 فرصت می کند.

 یاسالم يکردن ارزشها نهینهاد يکه  برا دریافت توان  یشد ممطرح  که  یبا توجه به مطالب و مباحثهم چنین 

و  یمثل روان شناس نیو از علوم وفنون نو میبشناس یاو را به خوب اتیو خصوص ریفرآگ دیدر مدارس ، اوال ، با

را  تیمختلف ترب يو جنبه ها ی،  اصول و مبان ای. ثان  میبهره ببر  ینیو د یتی، در کنار علوم ترب یجامعه شناس

 . میری، مومن و باسواد بهره بگ ستهیشا نی. ثالثا ، از معلم میبکن تیابعاد ترب يرا در همه  ریو فرآگ میریدر نظر بگ

داند و  فعل متولیان این امر می ها در حوزه مربیان تعلیم و تربیت را تطبیق نداشتن قول و ترین آسیب یکی از مهم 

نهاد  نقش اساسی معلم که به عنوان نقش اصلی درکند براي جلوگیري از این آسیب، مسئولیت خطیر توصیه می

کوشد آن است که ابتدا  مینوجوانان وجوانان وحتی کودکان یک جامعه که در راه تزکیه و تعلیم  اموزش و پرورش

تواند به خیر دعوت کند و نه حرفش را  ا کوشش نماید، در غیراین صورت نه میخود را تزکیه کند و در مسیر تقو

 پذیرند. می

به همین دلیل آگاهی نسبت به شناخت عصر و زمانه،آگاهی و آزادي و اصل تشویق و تنبیه در تعلیم و تربیت را 

 توان به عنوان سایر اصول مهم در فرایند تعلیم و تربیت برشمرد. می

 

 گیرينتیجه .6

 دیمتنوع ومف يتوان متذکر شد که اگر نظام اموزش وپرورش بتواند باطرح برنامه ها یبراساس مطالب فوق م 

 د،یفعال کردن مخاطبان خود که عمدتا کودکان ونوجوانان هستند فراهم نما يبرا يدرجهت فراهم کردن بستر 

، باشد توانسته تا  یواجتماع یشخص یزندگخالق وفعال درعرضه  ينظام بتواند افراد نیکه برون داد ا يبطور

 .ازدیهدف خود که پرورش شهروند اگاه و زبده است دست  نیبه مهمتر يادیز اریحدود بس

 فهینظام بتواند به وظ نیبه وضوح اذعان دارند که اگر ا تیوترب میپردازان عرصه تعل هیازنظر ياریبس گرید ازطرف

قابل   یجامعه به راحت یوفرهنگ يواقتصاد یاز مسائل ومشکالت اجتماع ياریجامه عمل بپوشد، بس یخود به خوب

 حل خواهد بود.
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که  يباهمکار نیوالد یوحت رانیهستند ازجمله معلمان، مد تیوترب میکه دست اندر کار امر تعل یجمله کسان از

ورش در آموزش وپرورش پر يبرنامه ها نیامر تدو یکه متول یدارد وازهمه مهمتر کسان انیومرب ایبا انجمن اول

 يخود برا تیومسوول گاهیوهرکدام بنا برجا انندبد میامر عظ نیدرا يوهمکار یخود راملزم به همراه دیهستند، با

اماده  یپدرانه ومادرانه به تعهدات خود عمل کنند تا نسل يمملکت بادلسوز ندهیا يدهایکردن  ام ریجامعه پذ

 دهند. لیتحو ندهیبه جامعه آ یواجتماع یاسیمهم س يبرعهده گرفتن نقش ها يبرا

ازتمام  دیبا دیبرا یکه بتواند سکان گردش جامعه رابرعهده داشته باشد وازعهده انجام ان بخوب ینسل تیترب يبرا

تواند ازبحث  یراه ها م نیا دیرابرگز يموثر يکرد وراه ها نهیاستفاده به يواقتصاد يو فکر یعلم يتهایظرف

 يو اموزش ها یزندگ ياموزش مهارتها يبرا دیمف يکتاب ها نی، تاتدو رانیسب با سن فراگمتنا بیو ترغ قیتشو

 به دانش  اموزان، باشد . یعمل

 يازهایوهم ن يفرد یزندگ نهیهم درزم یازسنجیمطابق با ن دیبا قایدرمدارس، دق یزندگ ياموزش مهارتها بحث

مختلف کشور  يمناطق وشهرها ییایتوجه به مسائل جغراف یخصوص حت نیدرا رد،یجامعه ، مدنظر قرار گ ندهیآ

 .ردیمورد مداقه قرار گ دیبا زین

 يریادگی ندیفرا نایقیزندگ باشد  یعمل شگاهیازما طیدرمح تیوترب میدر نظام تعل یاموزش يبرنامه ها اگر

کشانده  یبه عمل ينظر طهیخواهد بود، لذا اگر اموزش ها ازح عتریبهتر وسر اریبس یمقتض طیدرشرا يادآوریو

 .وستیان ها به وقوع خواهد پ يجهت اجرا يادیارزیبس يشود بهبود

داشته  یکه افراد امادگ يباشد به نحو تیوترب مینظام تعل ياز هدفها یکی دیبا ندهیا استگذرانیبه پرورش س توجه

 یداشته باشند که حت یمشارکت فعال ومنطق یاسیس يتهایدرفعال یوقانون یبطور منطق ندهیباشند که در ا

غلط سکان  یاسیس يهایو باز یجاه طلب رگونهوبدون ه رندیکشور رابرعهده بگ یاسیس يمهمتر ازان بتوانند نقشها

 .رندیکشور را دردست بگ یاسیس

دهد،  رانشیرابه فراگ یوخانوادگ یالزم در امر مسائل اجتماع ياگر آموزش وپرورش بتواند اموزش ها گرید ازطرف

خواهد  يریشگیقابل حل وپ ایو ونددیپ یبوقوع نم ای یاجتماع يهایوبحران ها وبزهکار یازمسائل خانوادگ ياریبس

قابل  گریعمد، طالق و.صدها مورد د ریعمد وغ فمختل ي، سرقت، قتل ها ادیازجمله : اعت یبود. مسائل مختلف

 خواهد بود. يریشگیپ

 تیاست که در تمام مراحل اموزش وترب نیا ردیجامعه مورد نظر قرارگ یدر نظام فرهنگ دیکه با یمهم اریبس نکته

ازوجود  یبطور کامل وواف دیجا ست که با نیآنها درنظر گرفته شود وهم یوروان یوروح یسن طی، شرا رانیفراگ

 ، کمک گرفت. تیروان شناسان ومشاوران امر ترب

، اموزش مهارت حل  یواجتماع يسائل مختلف فرداشاره کرد که اموزش تفکر خالق  جهت حل م دیبا تیودرنها
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شود بتوانند  یداده م لیکه به جامعه تحو يباشد که افراد تیوترب مینظام تعل يبرنامه ها نیاز مهمتر دیمساله با

 کنند. يریمختلف، جلوگ يها وازبحرانوتفکر خالقانه خود حل کرده  تیازمسائل جامعه رابا درا ياریبس

 

Abstract 
With the specialization and sophistication of human societies, the educational system has gained a 
great role in preparing individuals for fulfilling their social roles or the socialization of a society’s 
members. Educational system, as an institute with different socialization, enculturation, and 
instructional functions, has the most important role in developing different skills and capabilities in 
students and transmitting national and religious values to them by using the cultural and religious 

heritages and the findings of outstanding scholars and thinkers. 
 The present study aims at identifying the role of educational system in socializing children 
by using a library research design and descriptive, analytic, and inferential methods to describe and 
examine the role of this system in training children. The research question examines the quality, 
methods and factors influencing the socialization of children. Examining the important issues of 
education and training, it was found that valuable suggestions like choosing materials consistent 
with the society’s norms, teaching life and social skills, developing the ability to handle life 
problems and conditions, and teaching moralities help individuals to gain different skills necessary 

for their functioning as an efficient member of the society . 
Keywords: Education and Training, Socialization, Social Skills, Fulfilling Social Functions 
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 بررسی علل اجتماعی شدن ناقص و ارائه راهکار آموزشی

 ها بر عنصر آمیختگی افق با تکیه

 

 4آرزو آزادمهر ،0ذکراله مروتی ،8مسعود خنجرخانی ،3منیره پیران نویسندگان:

 

 چکیده:

ها در هرمنوتیک فلسفی هدف این تحقیق بررسی تحلیلی رفع اجتماعی شدن ناقص بر مبناي عنصر امتزاج افق

هاي کیفی است. در این تحقیق ابتدا  هانس گئورگ گادامر است. روش تحقیق، تحلیلی استنتاجی از نوع پژوهش

ها پرداخته گادامر با تکیه بر عنصر امتزاج افقو سپس به مبانی  به مبانی نظري اجتماعی شدن ایدئال و ناقص

ها که امتزاج افق شده است؛ بعد پیام ضمنی این دیدگاه براي رفع اجتماعی شدن ناقص بیان شده است. ازآنجایی

-اي تحمیل میدهد و یا اینکه ایدهتعاملی تأملی با دیگران است، در صورت عدم رخداد این مهم یا فهمی رخ نمی

شدن ناقص، عدم برقراري این نوع تعامل است، فاصله افق فکري فرد با  ویی یکی از علل اجتماعیشود و از س

جز عدم فهم همدیگر و یا مهار از سوي دیگران ندارد؛ پس امتزاج  و حاصلی به افتد هاي یک جامعه اتفاق میایده

نندگري به دیگر فهمی و همسازي، ساز تعامالت تأملی است که منجر به حرکت از خودمحوري و هما ها زمینهافق

 است.

 ها، هرمنوتیک فلسفی اجتماعی شدن ناقص، گادامر، امتزاج افق های کلیدی: واژه

 

 مقدمه:

رو نهادهاي اجتماعی کننده  فراگیران است، ازاین هاي نهادهاي آموزشی اجتماعی شدن که یکی از رسالت ازآنجایی

ها و هنجارهایی است که خود این نهادها  شخصیت افراد بر اساس ارزششکل دادن به افکار ، رفتار و  شان وظیفه

کند  ها و هنجارها به افراد منتقل می ها هستند. این نهادها توسط فرایند اجتماعی شدن، تجربیات، ارزش حامل آن

تماعی، هاي اجتماعی، تشریفات، آداب اج ها و هنجارهاي گروه وظایف، رسم نوا شدن باارزش و فرد بر اساس هم

آموزد. فرایند اجتماعی شدن در  هاي اجتماعی و رفتارهاي مناسب براي زندگی در جامعه را می اخالق سنت
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گیرد. در  اي صورت می دور از روابط خشک و کلیشه و با میزان باالي روابط عاطفی و به 1طور غیررسمی خانواده به

ام خشک و غیر عاطفی همراه است . این تفاوت بین و با اجراي احک2طور رسمی مدرسه، فرایند اجتماعی شدن به

اجتماعی شدن رسمی مدرسه و اجتماعی شدن غیررسمی خانواده حائز اهمیت است. مدت اجتماعی شدن 

 (.1151وپرورش رسمی است ) تنهایی، تر از آموزش غیررسمی خیلی طوالنی

شدن به شکلی تام و تمام در خصوص یک هایی  پدید آید و اجتماعی  ممکن است در روند اجتماعی شدن نارسایی

رو ارائه راهکار رفع این مهم  شود فرا بگیرد، ازاین فرد صورت نپذیرد، یا فرد نتواند همه آنچه را که به او منتقل می

 شود.  ها در دیدگاه گادامر ارائه می با استناد به عنصر امتزاج افق

کنیم. افق همان وضعیت و  از آن به اشیاي گوناگون نگاه میمنظور گادامر از افق همان منظر و موقعیتی است که 

موقعیتی هرمنوتیکی شخصی است که در آن قرارگرفته و بر اساس مقتضیات آن به فهم متون و موضوعات 

هاي مختلفی است که از یک  اي است این پیشینه حاصل فهم پردازد. موضوع یا متنی داراي پیشینه و تاریخچه می

گیرد. فهم ما از هر  ها یا اثرات یک امر شکل می آید و بدین ترتیب تاریخ فهم مان به عمل میموضوع در طول ز

ها و  داوري شود پیشاپیش تلقی خاص، پیش موضوع یا متنی مسبوق به چنین پیشینه ایی است که باعث می

موضوع یا متن در یک اي از آن داشته باشیم درواقع آن پیشینه باعث شده است که ما نسبت آن  انتظارات ویژه

موقعیت یا افق ویژه قرار بگیریم؛ بنابراین از دیدگاه گادامر آگاه بودن از اینکه فهم ما متأثر از تاریخ است به معناي 

گیرد. از نظر  آگاهی از این است که ما داراي یک افق هستیم و فهم ما در یک موقعیت هرمنوتیکی خاص شکل می

هاست یعنی امتزاج افق حال و افق گذشته، یا امتزاج افق مفسر و افق متن.  اج افقگادامر فهم همواره حاصل امتز

معتقد  "تفسیر"و  "فهم  "بنابراین گادامر به دخالت دوسویه ذهن مفسر و خود اثر در ساماندهی محصول به نام 

 (.1165است ) محمودي و جمشیدي، 

 باشد؟ چه می تر براي تحقق اجتماعی شدن ایدئال ها هاي عنصر امتزاج افق با این اوصاف باید دید ظرفیت 

ها  بر عنصر امتزاج افق این پژوهش با هدف بررسی تحلیلی رفع اجتماعی شدن ناقص و ارائه راهکار آموزشی با تکیه

 شده است. در هرمنوتیک فلسفی هانس گئورگ گادامر انجام

 

 مبانی نظري:

شناس و  محمد حق امعه و آشناسازي با جامعه است) علیاجتماعی شدن از نظر لغوي به معناي انطباق با ج

شدن نوعی فرایند کنش متقابل اجتماعی است که در خالل آن فرد  دیگر اجتماعی عبارت (. به1165همکاران،

سیاسی موجود در گروه یا محیط پیرامون خود را فراگرفته،  ها و دیگر عناصر اجتماعی ، فرهنگی و هنجارها، ارزش

                                                   
1 Informal 

2 Formal 
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(.  همچنین اجتماعی 1167محمد داوري  سازد)علی سلیمی و و آن را با شخصیت خود یگانه میدرونی کرده 

هاي اخالقی که زمینه زندگی  ها و ارزش ها، باورها، سنت شدن هدایت و تغییر افراد از رهگذر مبادله اندیشه

 (.1167شرکاوي: ) سازد مشترک را ممکن می

هاست اجتماعی شدن سیاسی است. اجتماعی شدن سیاسی  ولتاز ابعاد مهم اجتماعی شدن که مورد نظر د

روندي آموزشی است که به انتقال هنجارها و رفتارهاي پذیرفتنی نظم سیاسی مستقر، از نسلی به نسل دیگر 

کند و هدف آن تربیت یا پرورش افراد به صورتی است که اعضاي کارآمد جامعه سیاسی  کمک می

 (. 1151باشند)عبدالرحمن عالم ،

 

 مراحل اجتماعی شدن:

الف( اجتماعی شدن نخستین: فرایندي است که میان فرد و گروهی که با وي در تماس نزدیک و صمیمی هستند 

 دهد. عوامل اصلی این مرحله خانواده و گروه همساالن هستند. هاي اولیه زندگی، رخ می و غالباً در سال

یک از این  دهد ولی هیچ تر روي می هاي رسمی عیتب( اجتماعی شدن ثانوي یا مجدد: این فرایند در وض

عهده  هاي خانواده را بر ها شخصی نیست . در این مرحله عوامل اجتماعی شدن بخشی از مسئولیت وضعیت

هاي ارتباط اجتماعی هستند. )هدایت اهلل ستوده و همکاران  گیرد. عوامل اصلی در این مرحله مدرسه و رسانه می

1157 .) 

 

 رگزاران اجتماعی شدن: عوامل و کا

هاي اولیه و حیاتی زندگی به عهده دارد.  خانواده: خانواده مسئولیت اجتماعی شدن کودکان را در سال .1

رود انجامشان دهد، نخست در چارچوب هاي گوناگونی که از او انتظار می پذیرد و نقش هایی که فرد می ارزش

 (.1151شود.)بروس کوین محیط خانواده آموخته می

کند. در این دوره موردپسند ي نوجوانی اعمال می گروه همساالن: گروه همساالن بیشترین نفوذش را در دوره .2

هاي گروه همساالن در پذیرش  شود و پذیرش و نمایش ارزش دیگران قرار گرفتن ، معرف اصلی نوجوانان می

ه همساالن ، کودکان را براي نخستین اي دارد. عضویت در گرو کننده هاي اجتماعی از سوي فرد، نقش تعیین ارزش

اي در آن اتفاق  گونه طرح سنجیده دهد که بیشترین قسمت اجتماعی شدن بدون هیچاي قرار میبار درزمینه

 افتد) همان( می

هاي جمعی مانند تلویزیون، کتاب، فیلم و ... نقش بسیار مهمی در القاي  جمعی: رسانه هاي ارتباط رسانه .1

شده توسط  هاي ارائه شیوه شده و ها و الگوهاي رفتاري ما از اطالعات داده افراد دارند. نگرش هاي جامعه به ارزش
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 پذیرد.ها تأثیر می این رسانه

ي  طور رسمی توسط جامعه موظف به اجتماعی کردن نوجوانان در زمینه مدرسه: مدرسه عاملی است که به .4

 (.1155، هاي خاصی گردیده است )یان رابرتسون ها و ارزش مهارت

 

 :اجتماعی شدن ها در  نقش رسانه

طور گسترده،  ساالن، به درازمدت بزرگ اجتماعی شدناولیۀ کودکان و  اجتماعی شدنها در  امروزه، نقش رسانه

است؛ زیرا  رممکنیکوایل، هنوز اثبات ماهوي موضوع، تقریباً غ مورد قبول قرار گرفته است؛ هرچند به عقیده مک

درنگ، با سایر تأثیرات ناشی از محیط اجتماعی و خانواده، درهم  ها بی از سوي رسانه يری، هر تأثطرف کیاز

ها،  هاي کنترل رسانه ها، در سیاست ، برخی فرضیات اساسی دربارة اثرات بالقوة رسانهنیآمیزد. باوجودا می

ها، متجلی  ان از رسانههاي خود رسانه و هنجارها و انتظارات والدین در رابطه با استفاده کودک گیري تصمیم

 (.1167) مک کویل، شوند می

که   ها و رفتارهایی ها با عرضه کردن نقش هاي اخیر در مورد تأثیر فرهنگی، بر این باورند که رسانه اغلب نظریه

( ایفاي یررسمیرسمی و هم غ اجتماعی شدنعنوان عاملی مهم)هم در  باشند، به براي ثبات اجتماعی مطلوب می

ها نقش صدایی مقتدر را براي همۀ مردم بر عهده دارند و همچنین مردم مقدار  کنند و ازآنجاکه رسانه مینقش  

)رامین  گیرندکننده قرار می ریپذ ها در صف اول عوامل جامعه کنند؛ بنابراین رسانه ها می زمان متنابهی را صرف آن

  (.1164کریمیان 

 دهند: ه از الگوهاي رفتاري را به مخاطب ارائه میپذیري دو گون ها براي ایجاد جامعه رسانه

کشد و الگوهاي  ها را به تصویر می هاي گوناگونی از زندگی انسان انه، جنبهرس گاهی: فردي رفتاري الگوهاي  .1

توانند، مورد تقلید گروه مخاطبین واقع شوند. پذیرش این رفتارها از روي الگو و  دهد، که می رفتاري را ارائه می

 شود؛ محسوب می اجتماعی شدنسازي مطرح است، نوعی  عنوان نظریه مدل ل، که بهمد

دهندة  را براي رفتار یک گروه اجتماعی ارائه کرده و نشان ییها ي رفتاري اجتماعی: گاهی رسانه، مدلالگوها  .2

  (.1161)دفلور و دنیس،  خواهد شد اجتماعی شدن، موجب جهیمتفاوت است که درنت يها رفتار صحیح در گروه

1تحقق خویشتن "ي ها هینظر ریتأثروانشناسان تربیتی تحت  
) مازلو ، ژاهودا ، آلپورت، راجرز( معتقدند که  "

 2موفق است که با شکوفایی شخصیت و تکمیل شخص همراه باشد. براي مثال وري  واقعاًزمانی اجتماعی شدن 

, تعریف کرده, کند یم رندهیگ آموزشبه پیشرفت هماهنگ شدن  دهدهن آموزشیک کمکی که  عنوان بهآموزش را 

بتواند خود را با محیط هماهنگ کرده و به شکوفایی شخصیت خود برسد, تا بتواند در  رندهیگ آموزشبدین ترتیب 

                                                   
1 Actualisation de soi  
2 Wery 
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 (1111)مونتاندون,  "کل هماهنگ کند. جامعهآینده خود را با 

 

 عناصر اجتماعی شدن:

 (1157مستلزم سه عنصر اساسی است: )هدایت اهلل ستوده و همکاران، اجتماعی شدن افراد 

-درونی می ها الگوهاي رفتاري را یاد گرفته و الف( متقابل انسانی: فرد تنها در جریان کنش متقابل با دیگر انسان

 کند.

شان  هاي رفتاري د و شیوهها را انباشته کنن دهد که فرهنگ را بیافرینند، تجربهها اجازه می ب( زبان: زبان به انسان

 را از نسلی به نسل دیگر انتقال دهند.

ج( تجربه پذیري عاطفی: یادگیري شیوه ابراز احساسات و روابط عاطفی عنصري الزم براي یادگیري و انتقال 

 هاي فرهنگی است. ارزش

 

 شدن: کارکردهاي اجتماعی

 اند از: شدن عبارت کارکردهاي اصلی اجتماعی

شود و بدین شکل بقاي جامعه و استمرار آن رهنگ جامعه، از یک نسل به نسل بعد فراهم میزمینه انتقال ف .1

 گردد.تضمین می

خاطر سپردن، استدالل کردن، باور داشتن( و استعدادهاي هاي شناختی )درک کردن، به با توسعه توانایی .2

 یابد. می گیرد و کمالعاطفی) عشق، تنفر همدردي، اعتماد و حسد( شخصیت فرد شکل می

 یابد. رسوم، عادات و آرزوهاي افراد شکل می .1

آموزد که نیازهاي خویش را به کند و میشده زندگی اجتماعی آشنایی پیدا می هاي پذیرفته فرد با شیوه .4

 قبول جامعه برآورد.  هاي قابل شیوه

 کند.ها را درونی می ها و باورهاي اساسی جامعه را در ذهن متمرکز و آن ارزش .7

 کند.هایی را براي زنگی در جامعه ضروري است، کسب می مهارت .7

هاي وابسته  ها، انتظارات و گرایش هاي اجتماعی، نگرش کند و نقشبا دیگران به گونه مؤثري ارتباط برقرار می .5

 گیرد. ها، عقاید و الگوهاي فکري و عملی را فرا می ها، زبان به آن و همچنین هنجارها، ارزش
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 شدن و کنترل اجتماعی :اجتماعی 

اجتماعی شدن و کنترل اجتماعی هر دو از وسایل تحقق نظم اجتماعی و مکمل یکدیگر هستند. در اجتماع شدن 

شود و سپس جامعه از طریق کنترل اجتماعی نظارت دائمی بر رفتار معیارهاي جامعه به افراد آموزش داده می

امعه رفتار نماید. کنترل اجتماعی مربوط است به تنظیم رفتار افراد کند که مطابق با معیارهاي جافراد برقرار می

هاي هنجاري جامعه  اند ولی هنوز هم گرایش به عدول از تطابق با مالکبالغی که مرحله اجتماعی شدن را گذرانده

 (.1167دارند )علی سلیمی ، محمد داوري،

 

 فرایند اجتماعی شدن:

باره  داند، دراین رود به گروه انسانی یا درآمدن به حلقه اسرار جامعه میویلسون که اجتماعی شدن را فرایند و

دهد؛ حیوان انسان  اجتماعی شدن فرایندي است ، که شماري از معجزات کوچک در آن رخ می "گوید:  می

ک صورت ی منزله یک واحد ارگانیک، به گردد، فرد به شود ، رفتار صرف، مبدل به شیوه برخورد خوب و بد می می

طور فزاینده از انتظارات  اي که به آید و از لحاظ اشارات پیچیده شخص، شخصی آگاه از وجود خویشتن درمی

. این فرایند که حاصل ارتباط است، عوامل مختلفی "شود دهد، قادر به کنترل برخوردهایش میدیگران خبر می

هاي جمعی. این عوامل  ان همکاران، مدرسه و رسانهاند از :  پدر و مادر ، سایر اعضاي خانواده، دوست دارد که عبارت

کنند و با اجتماعی کردن فرد، او را به  ها و باورها و قراردادهاي جامعه از طریق ارتباط به فرد عرضه می ارزش

 (.1164کند )دیوید گیل و بریجت ادمز ، مشارکت فعال اجتماعی تبدیل می

 به خود یررسمیباشد، غالباً حالت دوگانۀ رسمی و غ فرهنگی میکه نوعی فرایند انتقال  اجتماعی شدنفرایند 

 اجتماعی شدنگیرد،  فرا می یررسمیهاي غ گیرد. آنچه هر کس از دوستان، خانواده و دیگر افراد در محیط می

شده)داراي ساختار( باشد، فرایند یادگیري را  شود و در مقابل، هر وقت که موقعیت ساخته غیررسمی شناخته می

  .اي از این نوع است که مدرسه نمونه ،خوانند رسمی می ماعی شدناجت

دانند که از طریق آن  را نوعی فرایند یادگیري می در مورد ماهیت این فرایند نیز، اختالفاتی وجود دارد. برخی آن

و انتظاراتی  آموزند که در شرایط معین چگونه باید رفتار کنند و هر نقشی یا منزلت اجتماعی چه توقعات افراد می

جا  يها دانند که در ضمن آن هنجارها و ارزش را عبارت از آموزش می اجتماعی شدنآورد. گروهی هم  با خود می

 (. 1167)دنیس مک کوایل،  شوند افتاده از طریق دادن پاداش و کیفر براي انواع گوناگون رفتارها، آموزش داده می
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 : اجتماعی شدنعناصر 

ي اجتماعی  دهنده لیتشکیک فعالیت پیچیده داراي ابعاد و عناصر مختلفی است. عناصر  عنوان به اجتماعی شدن

، باشند که هر یک نقش خاص به خود را دارند. منظور از منبعمحتوي و روش می ،شامل سه بخش: منبع شدن

هستند که مایل به  دارند. یعنی فضاهایی اجتماعی شدنمنابع و عواملی هستند که کارکرد و هدف ، ها طیمح

جمعی  يها رسانه ،وپرورش آموزشنهاد ، از : نهاد خانواده اند عبارت. امروزه این منابع باشند یمانتقال فرهنگ خود 

، نمادها ،ها ارزش اجتماعی شدن،اجتماعی )خصوصی و عمومی( اطراف فرد. منظور از محتواي  يها طیمحو 

. شوند یمساخته  يریپذ جامعهکه در فعالیت  باشد یم مدنظرعی خاص هر منب ورسوم آدابقوانین و  ،هنجارها

است که یک  ییها راه ،روش تاًینهافرهنگ جوامع هستند. و  ریتأثاین منابع در ارتباط با یکدیگر و تحت  ،البته

، بخش قابل تعمق نیتر مهمدر بین این سه بخش  .دهد یمکردن افراد آن موقعیت انجام  اجتماعیمنبع سعی در 

هستند. چون در واقع این بخش است که موفقیت و یا شکست منبع  اجتماعی شدن يها سمیمکانو یا  ها راه

گیریم که این منبع از محتواي . بخصوص زمانی که ما در مقابل منبعی قرار میکند یمخاصی را در این امر مطرح 

این مسئله  ،راد جامعۀ خود موفق نبودهکردن افاجتماعی ولی در ، باشد یماخالقی و با ارزشی برخوردار ، خوب

 باره نیدراباشد. می شدن ساختهداراي مراحلی براي  اجتماعی شدنهمچنین فعالیت  شود.بیشتر حائز اهمیت می

و فرایند  1فرایند تطابق یا همسازي"، حاصل دو فعالیت متفاوت است يریپذ جامعهدوبار معتقد است که اعمال 

2همانند گردي
محیط خود را طوري تغییر بدهد که نزدیک به  کند یمهمسازي، فرد سعی  از درگذر. "

در فرایند همانند گردي، فرد سعی  که یدرحالوي تقلیل یابد.  زیآم اضطرابباشد و تا احساساتِ  شیها خواسته

جتماعی امهم و اساسی در مورد  نکته (1111)دوبار,  "کند خود را با معیارها و فشارهاي محیط هماهنگ کند.می

 ،ناًیقیبیاید.  وجود بهدر جامعه  4سپس یگانگی اجتماعی ، 1آن بر افراد جامعه است تا ادغام اجتماعی ریتأث شدن،

 ،آگاهانه و نه تحمیلی از آن تبعیت کنند صورت بهموفق باشد و افراد جامعه  اجتماعی شدنامر  که یدرصورت

پیشرفت و  يها راهبه اهداف خود رسیده و سپس  تر عیسرو  تر راحت يا جامعهبوده و چنین  پرتحرکجامعه پویا و 

 .توسعه پایدار را خواهد پیمود
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 :اجتماعی شدن ناقص

هایی  پدید آید. ازجمله آنکه ممکن است اجتماعی شدن به شکلی  ممکن است در روند اجتماعی شدن نارسایی

شود فرا بگیرد یا آن را  همه آنچه را که به او منتقل میتام و تمام در خصوص یک فرد صورت نپذیرد، فرد نتواند  

عمد از معیارهاي جامعه پیروي نکند. بنابراین تصور تحقق کامل اجتماعی شدن ، حتی اگر همه  درونی کند و یا به

هاي متفاوت علوم اجتماعی به  عوامل اجتماعی شدن کامل عمل کنند آشکارا نادرست است، زیرا دانشمندان رشته

هایی گسترده و عمیق در بسترهاي گوناگون اعمال فرایند اجتماعی شدن در جوامع مختلف اذعان  د نارساییوجو

ساز جدي پیدایش کجروي در جامعه است. )هدایت اهلل  ها ، زمینهکنند که وجود این نارساییدارند و اعتراف می

 (1157ستوده و همکاران، 

دهد و پذیرنده محض نیست و  فرد عنان را به دست غیر نمی گریزي وجود داشته و در همسازي نوعی مهار

گذارد و  زمان تأثیر می صورت تعاملی تأملی است؛ تأملی که برآمده از تأثیر و تأثر از محیط است، یعنی  فرد هم به

 که فرایند همانندگري نوعی عدم آگاهی، مهارشدگی، اجبار و تحمیل است. ظاهراً در پذیرد؛ درحالیتأثیر می

در  که توان این نوع از اجتماعی شدن را ایدئال دانست. گیرد اما نمی فرایند همانندگري اجتماعی شدن صورت می

 شود. ارائه دئالیاها، راهکاري براي ایجاد اجتماعی شدن شود با تبیین امتزاج افقاین مقاله سعی می

ها در دیدگاه گادامر باشد. دیدگاه گادامر  امتزاج افق تواند یم( رفت )از اجتماعی شدن ناقصي برونها راهیکی از  

 عامل چندایشان در فهم  ازنظر و ساختار وجودي آن است و هدف آن وصف ماهیت فهم است. بافهمدر ارتباط 

  ؛(1114، 1گادامر) ها ، امتزاج افق يداور شیپي، سنت، زبان، مند خیتاردخالت دارد: 

ي الزمه مند خیتاري است. مند خیتاریستانسیالیست انسان داراي حیث تاریخی یا ي: از نظر فیلسوفان اگزمند خیتار

زعم یاسپرس انسان موجودي است که از زمان و مکان و شرایط تاریخی خاصی برخوردار  بهوجود انسان است. 

جهان  ها آنمیابد و با  ریناپذ انیپا، آدمی خود را در جهان امکانات رود یمآید و است. به گفته او انسان در زمان می

 (.Jaspers 1996دهد) ي او را تشکیل میمند خیتارآورد .وحدت انسان با وجود پدیداري ، خود را به وجود می

رود. ي خود به سراغ متن میمند خیتارداند. از نظر وي مفسر با گادامر انسان و فهم او را داراي حیث تاریخی می

 نیست. ریپذ امکاني و دنیاي خاص مفسر ندم خیتارتفسیر متن بدون توجه به 

سنت: سنت نیز که مربوط به حیث تاریخی انسان است در تفسیر متن اثرگذار است. تعلق داشتن به تاریخ و سنت 

در بطن فهم و تفسیر نهفته است. البته از نظر گادامر تسلط سنت به معناي ایجاد محدودیت تام و تمام براي 

سنت سد راه شناسایی واقعی ما از  گرید انیب بهنشانگر محدودیت واقعی معرفت اوست. انسان نیست ، بلکه فقط 

 (.Dostal1996خودمان و دیگران و جهان نیست )

                                                   
1 .H.G.Gadamer 
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زبان: از نظر گادامر زبان الزمه هستی بشر است. زبان قلمرو هستی اجتماعی بشر است.و عامل اساسی فهم 

در معرفت نسبت  ها انسان. فهمند یمران را در چهارچوب زبانی خود و جهان و دیگ ها انسان. هاست انسانمشترک 

فهمید زبان  توان یموجودي را  ":دیگو یم(. گادامر 1114به خود و جهان همواره در احاطه زبان قرار دارد) گادامر

به  گوید که فهم ما نسبتاست. به این معنا نیست که واقعیت یا وجود مانند کلمات و الفاظ است، بلکه او می

 (.Dostal1996یابد) زبان بسط و تکامل می لهیوس بهواقعیات 

، زبان همواره ما را احاطه کرده هاست تیمحدودزبان نشانه واقعی  درواقعتفسیر ما از جهان امري زبانی است. 

 (.1114است) گادامر 

ي از انتظارات و ا مجموعهرود، بلکه با ي: از نظر گادامر آدمی با ذهن خالی به سراغ متن نمیداور شیپ

(. 1114ي است) گادامرداور شیپ. آغاز هر فهمی در مورد متن همراه با شود یمبا متن مواجه  ها يداور شیپ

را باید در سنت،  ها يداور شیپ. ریشه این هستمانع فهم نبوده که شرط ضروري آن  تنها  نه ها يداور شیپ

و تفسیرهاي ما وجود ندارد . هرکس بر  ها دگاهیدي رأحقیقتی در و انتظارات افراد جستجو کرد. هیچ  ها پرسش

اساسی در فهم جهان  فرض شیپکند. حتی نیازهاي ما یک اساس دیدگاه خاص خود انسان و جهان را تفسیر می

 (.Nicholas1998است) 

 

 امتزاج افق:

مواجه  "دیگري "، ما با هستیها افقها است. در فرایند آمیختگی گادامر، امتزاج افق یکی از عناصر فهم در دیدگاه

. هگل نظریه دیالکتیش را در میرس یمي آن ضمن آشنایی با افق او به خود خویش  جهینت در و میشو یم

 کامالًخواهد ؛ فهم دیالکتیکی او در دل هستی قرار دارد و این هستی ی قرار دارد اما گادامر جز این را میخودآگاه

؛ یعنی هستی جهان  رخدادي زبانی است. بنابراین، این دیالکتیک میان ونددیپ یمزبانی است و در جهان به وقوع 

دهد: افق شخص و افق سنت. از دیدگاهی دیگر این دو افق در لباس مفسر و افق متن ظهور دو افق روي می

یی میان مفسر و متن. مفسر با یک افق گفتگو هم آنفهم  یک مواجهه و گفتگو است،  گرید انیب به. کنند یم

ی این دو ختگیآم درهممتن هم، افق معنایی خاص خود را دارد، از  ازآنجاکهرود و معنایی خاص به سراغ متن می

مورد  بسا چهتا مفسر به معنایی از متن دست یابد  شود یمموجب  ها افق. همین تالقی شود یمافق فهم حاصل 

ي خود حقایقی از ها يداور شیپو انتظارات و  ها پرسشبا طرح  تواند یمیعنی مفسر هم نبوده است.  مؤلفتوجه 

 (.1161متن به دست آورد.)عبداهلل نصري 

ي فهم ، مفسر باید افق تاریخی خود و متن را در هم آمیزد. از همین مند خیتاربا توجه به حیث تاریخی انسان و   

ی از آن جزئو خود  کند یم. یعنی مفسر در متن حضور پیدا رود یمجاست که گادامر تفسیر را نوعی بازي به شمار 
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 (.Weinsheimer 1991کنند )تلقی می

که دو افق  ابدی یمادامه  قدر آنپرسش و پاسخ  آمیزند. فراینداین دو از طریق دیالکتیک پرسش و پاسخ در هم می

گادامر  حادثه شناخت هنگامی رخ خواهد داد  زعم به. ردیگ یمو در این زمان است که فهم صورت  ابندی یمتلفیق 

 (. 1161) محمد ضیران".زدیدرآمکه افق تاریخی ما در صحنه معناها با افق اثر هنري که در آن جاي دارد، 

با ذهنی  تنها  نهامتزاج افق گفتگویی باز و گشوده است که حاصل آن از قبل مشخص نیست،  طبق گفته گادامر

ساز شویم. براي گادامر وضعیت سرنوشتي وارد گفتگو میداور شیپ، ها ارزشخنثی بلکه با تمامی تعصبات و 

این  "دیگري "ون  عنصرتوانایی گشودگی است . به باور او این گشایش بازتاب ماهیت دیالکتیکی زبان است و بد

ی دیالکتیک مفهوم صرفاً "دیگري "فرایند هرگز به فهم خود یا جهان منجر نخواهد شد. از سوي دیگر این 

 (.1161نیست) گادامر 

ي دیالکتیکی میان مفسر و وگو گفتگیرد، حاصل تحقق فهم در نظر می عنوان بهکه گادامر آن را  ها افقامتزاج 

ي اصلی مفسر  فهیوظ سو کشود؛ بدین نحو که در ینسبی دوسویه میان این دو برقرار میمتن است. در گفتگوي 

 وجود بایافتن پرسشی است که متن پاسخ به آن است و فهم متن فهم همین پرسش است. از سوي دیگر متن 

ر موضوع ي این تالش متقابل رسیدن به فهم متقابل دشود. دغدغهمفسري داراي پرسش، مورد تفسیر واقع می

-حقیقت آن قرار گرفته و در توافق جدیدي نسبت به هم متعهد می ریتأثمشترک است که در اثر آن هردو تحت 

 (.1161شوند ) واعظی و افضلی 

که بر اثر درهم  کند یمبیان  ها افقدر جریان فهم را در قالب امتزاج  متن وبدین ترتیب گادامر نقش متقابل مفسر 

از یکدیگر متمایز نیستند، بلکه این  کامالًشود. اما این دو افق با افق متن، فهم محقق میشدن افق معنایی مفسر 

 اثرگذاري فهم با هم پیوند دارند. افق معنایی مفسر پیشاپیش از سوي سنت و تاریخ مند خیتاردو بر مبناي 

 متأثرهستند، از این جریان ي متن اش دربارهي افق معناییهاي او که سازندهداوريپذیرفته است، زیرا پیش

پرسش حقیقی را مطرح کرد. بدین  توان یم. در هر متن، افق پرسشی وجود دارد که تنها با رسیدن به آن اند شده

با افق  که ينحو بهترتیب مفسر باید از افق معنایی خود ، به افق متن نزدیک شده و افق خود را گسترش دهد، 

 (.1161با گشودگی مفسر در این جریان شرکت کند) واعظی و افضلی ، متن نیز زدیآم یدرممعنایی متن 

اهمیت دارد، این است که این جریان نباید به معناي جذب کامل افق گذشته  ها افقي که در خصوص امتزاج ا نکته

یی است و آگاهی جا جابهي آن تصور شود. هر افقی پیوسته در حال تغییر و  نفسه یفدر افق حاضر و شناخت 

ی ، تنش و تفاوت میان آگاهی از گذشته افق موجود را در خود دارد. بدون چنین تنشی ، فهم گذشته کیهرمنوت

هاي خود داوريي امري متفاوت از زمان حال، ناممکن خواهد بود. چرا که همین تفاوت، ما از پیش منزله به

که در فهم ، مفسر در موقعیت متفاوتی از موقعیت . گادامر این واقعیت را سازد یممان آگاه ي تناهی نشانه عنوان به
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 (.1167داند )واعظی ، نه مانعی بر سر راه فهم بلکه شرط امکان آن می برد یمو افق متن به سر 

میان متن و زمان حاضر  1ي تنش تجربهمستلزم  دهد یمي با سنت که در درون آگاهی تاریخی رخ ا مواجهه هر

ي این دو  سادهبر این تنش با کوشش براي همگون سازي  که آننیست از ی عبارت کیهرمنوتاست . رسالت 

 (.Ibidي آن است )سرپوش بگذاریم ، بلکه این وظیفه عبارت است از آشکار ساختن آگاهانه

کند و به پیوند درونی افق حال و گذشته معتقد است. نمی دیتأکبر جدایی کامل این دو افق  حال نیدرعالبته او 

ي به هم ا گونه بهرا  ها آن، اما همین عمل کند یمفهم، مفسر را از موضوع و افق زمان حال را از گذشته متمایز 

(.  گادامر معتقد است ما براي بازي در 1167ي متحد و یگانه شوند) واعظی ریناپذ ییجداکه به شکل  ونددیپ یم

ما به نحو تاریخی وجود داریم، فهم سنت و امتزاج افق ما با افق آن  ازآنجاکهنمایش بزرگ تاریخ، تاریخی نداریم و 

داوري بیرون از پیش . پس فهم بدونشود یماست. البته این امتزاج خود در قلمرو سنت واقع  ریناپذ اجتنابامري 

گردد. اما بستر سنت نیست. هر فهم و تفسیري درون افقی که پیشاپیش معین است آغاز شده و به آن باز می

در اثر امتزاج  ها افقاست. این  2ریپذ انعطافنیست، بلکه باز و  ریرناپذییتغگونه که گفته شد این افق ثابت و همان

 (.1161گیرد )واینسهایمر ،فق مشترکی شکل میو ا افتهی گسترش، ها افقدیالکتیکی 

ممکن است این پرسش را در برابر ما  دهد یم ارائهي تبینی که گادامر از چگونگی تحقق فهم هرمنوتیکی  نحوه

؛ پس رخداد  فهم آزادي انسان به نقشی وندندیپ یمسنت و تاریخ به وقوع  ریتأثقرار دهد که اگر فهم همواره تحت 

انجامد؟ در نگاه هرمنوتیکی گادامر در یک دیدگاه جزمی و جبرانگارانه در مقوله فهم نمی اصوالًد و آیا کنرا ایفا می

داند از امتزاج افق مفسر با متن، اما پاسخ به این پرسش باید گفت درست است که گادامر رخداد فهم را عبارت می

گوي هرمنوتیکی وپیوندد که بر گفتوقوع می ي بهتر عامبر این اعتقاد است که این رخداد در درون یک افق 

عامی که فهم هرمنوتیکی    افق وشویم: افق شخصی مفسر   قائلسیطره دارد. پس الزم است میان دو افق تمایز  

امکان تحقق  اساساًي افق مفسر و افق متن که رأدهد. افق بیرونی در واقع جهانی است و در درون آن رخ می

 (. 1161کند ) واعظی و فاضلی را فراهم می ها آنی میان این دو افق و امتزاج گوي هرمنوتیکوگفت

 

 وگو گفتدیالکتیک ؛ هنر 

. این مؤثرند. به نظر او براي فهمیدن ، افق مفسر و افق متن ، هردو داند یم "ها افقامتزاج  "گادامر فهم را محصول

ي به  شهیاند) 1ي کوژیتو ایده ریتأثروشنگري تحت در تضاد با دیدگاه غالب در عصر روشنگري است. در دوران 

مرجع نهایی شناخت معرفی شد. گادامر  عنوان بهخود اندیشنده(، ، آگاهی ذهنی و یقینیات عقلی مبتنی بر آن 

                                                   
1 Tension 

2 Supple 

3 Cogito 
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 (.Dostal 2002یابد ) داند و نمود روشنم این بینش را در دیالکتیک سقراط میفلسفه را دیالکتیک می

ي ما کار دستابژه نیازمند رهبري، نظارت و  عنوان بهدر نظر وي، در فراشد فهم دیالکتیکی، موضوع مورد مواجهه 

گذارد تا با پاسخ به آن در فهمش شریک شود. در این رویکرد، موضوع پرسشی فرا روي ما میدر نظر گرفته نمی

شود) گویی فاعل شناسایی بدل می نجایاچرا که در پاشد، ابژه فرو می –ي سوژه  شاکلهشویم. در این مدل فهم، 

شود. در حقیقت اگر فردي بخواهد رویکرد دیالکتیکی را گو ممکن میو(. این مشارکت  از طریق گفت1165پالمر 

گو فرصت سخن گفتن و آشکار وگو بنشیند و در این گفتواتخاذ کند، باید با موضوع مورد مواجهه خود به گفت

گو، فهم و تفسیر وگفت عنوان بهوگو است. با تصور فهم موضوع بدهد. دیالکتیک، هنر و فن هدایت گفتشدن را به 

یک  اساساًآید. فهم گوي دیالکتیکی مفسر با متن پدید میوشود که در اثر گفتقلمداد می 1همچون رخدادي

 (.1161شده است ) گادامر  متأثري تاریخآ واقعه

. در نظر او چون فهم حاصل فعالیت خود موضوع کند یموشی، فهم دیالکتیکی را مطرح گادامر در مقابل فهم ر

دهد و ما ي فهم چیزي است که وراي خواست و عمل ما برایمان رخ میاست، باید براي مفسر اتفاق بیفتد واقعه

 (. 1167کشیم ) واعظی تحقق آن را انتظار می

 

 وگو گفتپرسش و پاسخ ؛ ساختار منطقی 

گو مبتنی بر پرسش و پاسخ است . هدف این پرسش و پاسخ اجازه دادن به متن براي وساختار منطقی این گفت

سوي متن گشوده شود و از آن بپرسد. سخن گفتن و شنیدن پیام آن است . مفسر براي شنیدن این پیام باید به

ي پرسشگري است تنها به هنگام میل به آموختن که الزمه درواقعگشودگی نتیجه درک تناهی انسان است. 

سوي متن آید. البته باید توجه کرد که هرچند پرسش عامل گشودگی ما بهمی وجود بهآگاهی ما از نادانی خویش 

از سوي افق پرسشگر  ها پرسشمحدود شدن  خاطر بهگردد. این امر باعث محدودیت نیز می حال نیدرعاست 

ي خاصی سش بدون حدود و افق، پاسخی ندارد. پرسش همواره بر جنبهاست. به نظر گادامر پرسش کلی یعنی پر

گرداند. بدین ترتیب گشودگی میهاي دیگر روي برشود و با این تمرکز همزمان از جنبهاز موضوع ما تمرکز می

 (.1161شود ) گادامر ،پرسش، از سوي افق آن محدود می

بر مبناي آن فهم مشترک در ارتباط با یک مضمون ممکن  داند کهگو را خالق زبان مشترکی میوگادامر گفت

گوي موفق هر دو شرکت وگیرد، بلکه در گفتکنندگان صورت نمیشود. این امکان به اراده و اختیار شرکتمی

گیرند. بر این اساس مفسر با رسیدن به فهم، تنها به حقیقت موضوع قرار می ریتأثتحت  -مفسر و متن –کننده 

یابد. در این پیوند افق گوي خود، یعنی متن، دست میوپردازد بلکه به پیوندي با شریک گفتدیدگاه خود میبیان 

                                                   
1 Event 
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خواند ) ها می(. گادامر این جریان را امتزاج افق1167شود ) واعظی تر میفهم او تغییر شکل یافته و وسیع

 (.1161گادامر

، که هاست افقبا سه مفهوم تاریخ اثرات، افق تاریخی و امتزاج  نکته بسیار مهم در باب هرمنوتیک گادامر آشنایی

 دهد. هسته اصلی هرمنوتیک گادامر را تشکیل می -هابخصوص امتزاج افق -این سه عامل

است. عنصر فهم در هرمنوتیک  لیتأوبودن از آن از  ریناپذ ییجدادر هرمنوتیک گادامر اهمیت عنصر فهم و  

. خود او نیز اند دانستهد که برخی هدف فلسفه هرمنوتیکی گادامر را توصیف عملکرد فهم گادامر چنان اعتباري دار

به اصولی که بر مبناي تفسیر درست یک متن است توجه ندارد ، بلکه در پی آن  ماًیمستقدر بسیاري از موارد 

اي که از تأویل ، فهمیدن باید  که در هر مرحله کند یم دیتأکدلیل  نیهم بهاست تا حقیقت تفهیم را روشن کند 

 (1162شود ) امیرحسین مدنی، عنوان جزئی از روند تحقق معنا می به

ها و رها توانیم بفهمیم و نه با کنار گذاشتن آنهایمان میداوريگادامر معتقد است که ما تنها  به اعتبار پیش 

هایمان در ساختن داوريقدر که پیشکند آنمی دیأکت. درست به همین دلیل وي ها آن دوبندیقشدن از 

 هایمان نیستند )همان(.اند، داوريسهیم مان یهست

ها دخالت دوسویه اذهان است و یک عمل دیالکتیکی است و که امتزاج افق رسد یمبنابراین چنین به نظر 

 محصولی به نام فهم، خروجی آن است.

طرفین باشد،  موردقبولی با غیر، با قصد فهم یک موضوع است که درنهایت تأملها تعاملی  امتزاج افق که ییازآنجا

یکی از علل  که ییازآنجاو  شود اي تحمیل میو یا اینکه ایده دهد ینمدر صورت عدم رخداد این مهم یا فهمی رخ 

نبود  و ؛عدم فهم همدیگر ندارد جز بههاي یک جامعه است، حاصلی ناقص، عدم امتزاج ایده شدن یاجتماع

ي: خودمحور( 1. در این حالت دو وضعیت متصور است کند یمهاي مشترک زندگی در جامعه را دچار مشکل  افق

( همانندگري: که حاصل ترس افراد است که به 2ي فکري دیگران است. ها افقکه استیالي یک افق بر افق یا 

ین پژوهش سعی شده که چگونگی حرکت از خاطر حذف نشدن، یا عدم آگاهی، رفتار انفعالی دارند. اما در ا

دیگران( بر مبناي  واسطه به شدن ساختهساختن و  باهم) يهمسازی و گرفهمیدي و همانند گري به خودمحور

 ها ممکن گردد. اندیشه گادامر و بخصوص امتزاج افق

 

 مرور پیشنه ها:

انجام داده است. این محقق  "ننقش خانواده در اجتماعی کردن فرزندا"( پژوهشی تحت عنوان 1151قمصري )

؛ و نتایج آن نشان دهد یم، نظم، استقالل مورد سنجش قرار ها ارزشاجتماعی شدن را در ابعاد درونی شدن 

تر و ایدئال شدن یاجتماعکه هرچقدر تعداد افراد در خانواده بیشتر باشد، تعامل بیشتر و در نتیجه  دهد یم
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 گیرد.صورت می تر کامل

انجام داده است.  "ي و شیوه مختلف برخورد والدین با فرزندانریپذ جامعه"( تحقیقی تحت عنوان 2000)بامریند 

ي گوناگون برخورد والدین را بر اجتماعی شدن فرزندان بررسی نموده است. بر ها وهیش ریتأثاو در این تحقیق، 

ري چهار نوع برخورد والدین با فرزندان را ي، امتناع، و اقتداریگ آساني استبدادي، ها وهیشي او بند میتقساساس 

 موردنظربیشتري در درونی کردن هنجارهاي  ریتأثدهد که شیوه اقتداري دهد. نتیجه تحقیق نشان مینشان می

 در فرزندان دارد.

به خود اختصاص  "ها بچهاجتماعی شدن و سرگرمی  عنوان بهکامپیوترها  "( پژوهشی تحت عنوان 1117لوین)

ي ها جنبهکند، از ي مثبت و منفی اجتماعی شدن را بررسی میها جنبهي درباره شده انجاممطالعات  داده است.

بودن و ایجاد رفتارهاي  تعصب یبي خود سودمندي، عینی بودن و مثبت اجتماعی شدن: ایجاد روحیه

 شدن یاجتماعي منفی ها جنبهرس از هاي نقش غیر کارکردي، اعتیاد به کامپیوتر ، بلوغ زودمدل زیآم خشونت

 برشمرده است.

انجام داده است. این  "نندیب یمیی که در خانه آموزش ها بچهي ریپذ جامعه"( تحقیقی به نام 2001اسمدي )

یی که در مدارس عمومی ها بچهنسبت به  اند دهیدیی که در خانه آموزش ها بچهمحقق به این نتیجه دست یافت 

 .اند شدهبهتر اجتماعی  اند دهیدآموزش 

 

 ی:شناس روش

و  توسط خسرو باقري است؛ شده فرانکنا برگرفته از الگوي بازسازي که استنتاجی است -روش این پژوهش تحلیلی

تحلیلی به معناي تبیین و تشریح مفاهیم بنیادي امتزاج افق گادامر است. )خسرو باقري و  منظور از

 (1161همکاران،

 

 ها: یافته

 کلی براي عرصه تربیت يها دستورالعملاصول یا 

سیستم آموزشی از مرحله تدوین اهداف و محتواي آموزشی تا اجراي آن، بر مبانی تعامل تأملی باشد و در  .1

هاي همدیگر پذیرش ایده.)مهار و اجبار جلوگیري کرد تمامی سطوح، امتزاج افق افراد و عناصر رخ بدهد؛ یعنی از

 از سوي افراد فعال عرصه تربیت(

 .رود یممحتوا و معلم پیش  هاي فکري مخاطب )فراگیر(، تدریس با در نظر گرفتن افقفرایند  .2

 ي فکري صورت بگیرد.ها افقایجاد نگرشی مثبت در تمامی عناصر نظام آموزشی، در ارتباط با امتزاج  .1
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گی ي دیگران، در زندها دهیاو اهمیت و ضرورت آن براي درک  ها افقآشنایی خود معلم به مقوله امتزاج  .4

 اجتماعی.

 هاي جزئی روش یا دستورالعمل

، (وار صورت دایرههاي به چیدمان صندلی)از ساختار فیزیکی کالس  تواند یمتمرین این مهم در کالس درس  .1

 وجود نیباا. کالس درس و بستر آن، تمرینِ باهم بودن و باهم فهمیدن خواهد شد، شودامکانات و نوع روابط شروع 

 .شود یمکوچک کالس تبدیل به جامعه 

جواب، امر آموزش را پیش  – سؤال. معلم بر مبناي دهد یمفهمی ی و باهمفهمهمانتقال، جاي خود را به  .2

 به اشتراک گذاشته شود. ها افقتا  برد یم

-هاي معلمان از سوي هم و مشاهده این اقدام توسط دانش تدریس گروهی توسط معلمان، یعنی پذیرش افق .1

 آموزان.

هاي ذهنی خود را بدون  آموزان نظرها و ایده دیگري(: دانش) ها بدون مهار از سوي غیر ایدهتمرین ارائه  .4

 محدودیت در کالس بیان کنند.

 پرسش براي تمرین نقد و نقدپذیري: درست است که در امتزاج افق نقد و پرسش است ولی این نقد و .7

 گیرد. دهنده یاد می پاسخیادگیري است نه بازخواست، پس در این فرایند هم پرسشگر و هم 

هاي  آموزان با میراث فرهنگی: یعنی برخورد افق فکري دانش آموزان با تجارب و داشتهآشنا ساختن دانش .7

 پیشینیان.

هاي مذهبی، اقتصادي، فرهنگی و سیاسی؛ بعد از  دانش آموزان با افراد جامعه و دیدن فعالیت تعامل و ارتباط .5

 ها در کالس بحث شود. ها، درباره آن ي فعالیت مشاهده

 

 گیري: نتیجه

به  ، درنهایتهاگذاري ناقص و همراه با تحمیل ایده ها یا اشتراک گذاري ایده با توجه به موارد فوق، عدم به اشتراک 

 شدن دهد و اگر اجتماعیشدن رخ نمی بدون تأمل منجر خواهد شد. در این حالت یا اجتماعی يپذیرفتن ایده

-ایدئال اتفاق نخواهد افتاد. براي رفع این مسئله محیط یادگیري باید محیط هم اجتماعی شدنداده باشد،   رخ

 جواب از کلیه عناصر آموزشی-ها، نقد و نقدپذیري، سؤالباهم فهمیدن(، تأمل، به اشتراک گذاشتن ایده) فکري

موارد فوق در قالب یک نمودار  و درنهایت ارتباط مستقیم فراگیر با جامعه باشد. معلم و محتوا( آموزان،دانش)

 نشان داده شده است. 
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(گشودگی و 17
 پذیرش غیر

 تعامل(14 (تأمل17

 

انسان بر اساس  (رفتار با11

 ماهیت او

 

 (مهار)اجبار،تحمیل(8

(خانواده: آموزش منطق تعامل براي افراد در 22

ها براي  بدو تشکیل خانواده و الگو شدن آن

 فرزندان 

 ها امکان ارائه ایده(58

 ( سلب اختیار3

پذیرندگی 
 صرف فرد

(امکان پرسشگري 11

 ها و نقد ایده

 رنگی نقش (کم10
 فرد 

(به وجود آمدن یاددهی یادگیري 20

 گشوده

 

(رفتار با انسان همچون 7
 شی

 اگر( تربیت مبتنی بر مهار از سوي علوم کمی و فکر( )6

 سویه خودرأي)باشد( . ارتباط یک

 ( نهاد آموزشی0

 ( رسانه جمعی9
)) 

آموزش موارد 
 فوق

 اجتماعی شدن  القایی )ناقص( و همانندشدگیعدم اجتماعی شدن یا ( 11

 ( خانواده4

هاي فکري  (امتزاج افق66

و درنهایت همسازي و 
 شدن باهم ساخته

  تأملی(یادگیری تعامل 60

 فرد با سایر افراد جامعه

(رسانه: ارائه الگوهاي مناسب تعامل بخصوص 21

 هاي کودکانه  براي دوره کودکی در قالب نمایش

 رفت با استفاده از امتزاج افق( برون56

اجتماعی (1

 شدن ایدئال
 

( نظام آموزشی: ارتباط و تعامل کلیه ارکان 62

آموزشی خصوصاً افراد فعال در این عرصه و اسوه 

بودن تصمیم گیران براي مجریان، مجریان و 

 براي فراگیران معلمان
 

 ها افقمدل پیشنهادی برای رفع اجتماعی شدن ناقص بر مبنای امتزاج 

 ( مهار15

باهم  دگر فهمی، هم فهمی و (21

 فهمی

یا   الهیاتی نگر واقع های گزاره( ،  ب: 5الف: اهداف یا اصول بنیادی ) شده  است،  که طبق روش استنتاجی فرانکنا طراحیاین مدل 
الی   51 ) جزئیمصداقی یا مبانی  نگر واقع های گزاره( ،  د: 56الی  56کلی یا اصول کلی ) های دستورالعمل( ، ج:  55الی  6مبانی ) 

 .باشد می(  66الی 66آموزشی یا عملیاتی )   (  و روش  65
 

(اجتماعی 2
 شدن
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 نقد و بررسی مسائل حوزه پرورشی در نظام تعلیم و تربیت از منظر خودآگاهی فلسفی

 3گردمیثم کوه

 8امین ایزدپناه 

 0زهرا فرقانی

 

 چکیده

امروزه نظام تعلیم و تربیت در جوامع مختلف، به دلیل نقش واالي خود در پرورش انسان از منظرهاي متفاوتی 

مورد تحلیل قرار گرفته است. فیلسوفان تعلیم و تربیت نیز به فراخور اندیشه خود در بُعد تربیت انسان سخن 

شود. با این وصف، ي پرورشی دنبال میاست که در حوزهاند. ضرورت پرداختن به این مسأله از جهت هدفی گفته

تواند راهگشاي مشکالت حیطه می "خودآگاهی فلسفی"نظر، نزدیک شدن به پس از بررسی مسائل مذکور به

توان به پرورشی باشد و مبنایی نظري براي پژوهش حاضر فراهم آورد. در این پژوهش، خودآگاهی فلسفی را می

 هاي پژوهش عبارتند از:رو پرسشکار گرفت. از این مفهوم نگرش عمیق به

 ها و مسائل حوزه پرورشی چه هستند؟چالش -1

 منظور از خودآگاهی فلسفی چیست؟ -2

 هاي خودآگاهی فلسفی براي حوزه پرورشی در نظام تربیت کنونی چیست؟ داللت -1

لیل مسائل حوزه پرورشی استنتاجی به بررسی و تح  –گران به روش تحلیلی پژوهش حاضر کیفی است. پژوهش

 هاي پژوهش استنتاج و بیان گردیده است.پرداخته اند. سپس یافته

 تعلیم و تربیت، تعامل، پرورشی، خودآگاهی فلسفی های کلیدی:واژه

 

 مقدمه و بیان مسأله

تجربی نو،  ها و تحوالت پرشتابی است که در دانشتعلیم و تربیت در دنیاي کنونی، خواه ناخواه متأثر از دگرگونی

وجود آمده است. در چنین موقعیتی بدیعی است که نظام هاي فنآورانه بهها و پیشرفتسبک زندگی، تغیر نگرش

ها، اندیشه کند. بنابراین برتعلیم و تربیت کشور ما، در تالش براي حفظ استقالل، هویت دینی و ملی تالش می

هایی مواجه بوده است. در .  در این مسیر با تهدیدها و چالشها و مبانی تربیت اسالمی و ملی تأکید داردآرمان

                                                   
1 - Meysam.k3337@gmail.com.              کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه شیراز  
2 - amin423@yahoo.com.                      دانشجوي دکتري فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه شیراز 

3 - Forghani27@yahoo.com.            کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، عالمه طباطبایی تهران 
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این میان نباید نقش و نفوذ مؤثر مربیان و معاونین پرورشی به عنوان عوامل اصلی این نهاد نادیده پنداشته شود. 

ام شود. با این وصف، تمام سعی نظآموز متجلی میخصوصا نقش الگویی این افراد که در مدرسه در مقابل دانش

-آموزان از ماهیتی دینی برخوردار باشد. البته این تالش با دشواريتربیت بر این قرار گرفته است که تربیت دانش

هاي مختلفی متغیر و متفاوت است. این پژوهش سعی دارد ها به گونهها و شهرستانروست که در استانهایی روبه

هاي این حوزه به صورت ها و آسیبپرورشی و چـالشضمن واکاوي مفهـوم آموزش و پرورش، به رسالت حـوزه 

خودآگاهی "گران از ها به صورت اخص، از منظر خودآگاهی فلسفی بپردازد. مراد پژوهشاعم و مربیان و نگرش آن

آموز برآورده گردد. هدفی که در پرتو رسیدن به معنا و مفهومی از پرورش است که در آن اهـداف دانش "فلسفی

توان یابد. بنابراین، میچون تفکر خالق، تفکر انتـقادي، رسیـدن به خودشنـاسی و خودآگاهی معنا میهایی مؤلفه

گفت خودآگاهی فلسفی برآمده از بینشی است که به تعبیر خسرونژاد؛ توانایی گذشتن از آشکار، محسوس و 

(. از این منظر 14: 1110ق )ظاهر؛ و ورود به پنهان، به نامحسوس و به باطن است؛ عبور از سطح است به عم

هاي فکري رسـد مؤلفـهنظر قابل تبیین باشد. با این هدف، به نظر میي پرورشی بهپرداختن به مسائل حوزه

پذیري بتواند مبناي نظري مناسبی براي مربیان این ( شامل؛ جامعـیت، ژرفـا و انعطاف1177فیلیی اسمیت )

اي به دنیـاي فهم براي آدمیان هاي فلسفی که حکم گشودن پنجـرهدیشهحوزه فراهم آورد. همچنین آشنایی با ان

 گـران است، معنـا بخشد.تواند به این خـودآگاهی که هـدف پژوهشدارد، مـی

پیشینه: امور تربیتی و پرورشی در دوره نخست وزیري شهید رجائی و در دوران تصدي شهید باهنر در وزارت 

ریزي و ایجاد هماهنگی بین اد امور تربیتی در مدارس ایجاد شد و ضمن برنامهآموزش و پرورش، با عنوان ست

هاي تربیتی و پرورشی شکل گرفت. به آموزان در فعالیتعوامل تربیتی، توجه جدي به نقش معلمان و دانش

-و برنامههاي تربیتی نظام تعلیم و تربیت، به نگارش سندها ها نیز در چرخش سیاستموازات این رویکرد، دولت

هاي پرورشی در نظام تعلیم و اند. آخرین سندي که در راستاي برنامههاي راهبردي مربوط به این حوزه پرداخته

ي عمل مشاهده شود تربیت جهت اجرا به عمل درآمده، سند تحول بنیادین است. این مسأله وقتی در حوزه

یابد. آموزان معنا میو تربیت با حضور دانش اي که در کانون تعلیمگیرد. حوزهتري به خود میصورت جدي

کند به دنبال یک هدف است؛ هایشان اقتضا میفلســفه تعلیـم و تربیـت کشورها مطابـق با آنچه ایدئولـوژي

پذیري، ، اطاعت2پذیري، فرهنـگ1شدنها تحت عنـاوین اجتـماعیها و اهلـی کردن آنپرورده سازي انساندست

نسبت به دستورها و نهایتا همانند سازي با آنچه  1شدنسازگاري، تطابق با هنجارها، شرطی همنوایی، همرنگی،

ي این مسائل در نظام تربیت بوده که کریمی را (. مشاهده11: 1167انتظارش را دارند، یعنی بردگی نو )کریمی،

                                                   
1 - Socialization 

2 - Acculturation 

3 - Conditioning 
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ي مذکور است، به پژوهش طهي پرورشی و تربیت دینی که تمرکز حیبرآن داشته تا با نگارش آثاري نو در حیطه

-هاي فیلسوفان تعلیم و تربیت و معرفی نظریات آنبپردازد. همچنین باقري از منظري دیگر، ضمن بررسی اندیشه

تواند راهگشاي بعضی از مسائل حیطه پرورشی خصوصاً براي ها، به این حوزه ورود کرده که آشنایی با آثارش می

 مربیان این حوزه باشد. 

گران ابتدا استنتاجی انجام شده است. در این تکنیک، پژوهش –ضر کیفی است، که به روش تحلیلی پژوهش حا

ها هاي پژوهش در حوزه پرورشی پرداخته و از آناند، در آخر به استنتاج یافتهبه مطالعه، تحلیل و بررسی پرداخته

صورت عملی، در فلسفه ت نظري و هم بهصوراند. روش استنتاجی هم بههاي تربیتی بهره بردهبه عنوان داللت

تعلیم و تربیت قابل استفاده است. به ویژه شکل عملی آن، با توجه به ویژگی معطوف به عملِ فلسفه تعلیم و 

یابد تربیت، بیشتر مورد استفاده است. روش مذکور در شکل نظري آن، در بخش تجربی تعلیم و تربیت مورد می

هاي هنجارین در تعلیم و تربیت بسیار فراگیر عملی آن، به سبب اینکه جنبه (. در شکل126: 1161)باقري، 

 (. 126تري در فلسفه تعلیم و تربیت دارند )همان: هستند، نقش برجسته

 

 بحث و بررسی

امروزه نظام تعلیم و تربیت به دلیل نقش واالي خود در هر کشوري همگام با تحوالت گوناگونی که در حال اتفاق 

ي خود به این امر ورود گیرد. فیلسوفان این حوزه از دانش بشري نیز به فراخور اندیشهمورد بررسی قرار میاست، 

ها نه در انقالب و نه (. و حل این سرخوردگی7: 1154است ) "سرخـوردگی"اند. به تعبیر مایر عصر ما دوران کرده

افتد. مدینه فاضله را به سرعت سیر تکاملی مؤثر میجوید. تربیت به آرامی و به صورت در جنگ، که در تربیت می

دهد. تربیت مستـلزم کوشش قید و شـرط نمیهـاي بیکند و وعدهآورد، داروهاي سحرآمیز تجویز نمـیپدید نمی

کند؛ تربیت به تعبیر مایر؛ در واقع مؤثرترین حربه براي و انضبـاط است و بشر را متـوجه امکانات خالقه خود می

یاب جامعه است و فیلسوف، مسأله "مسأله"شود که تربیت (. با این وصف، مالحظه می10بشر است )همان:  بقاي

گران قرار گرفته، مسائل حوزه پرورشی در نظام خود. آنچه در این پژوهش، مورد مالحظه و تأمل فلسفی پژوهش

دهد. شاید ر ابعاد وجودي او را پوشش میمداري متربیان، سایي دیناي که ضمن داعیهتعلیم و تربیت است. حوزه

چنان که مدنظر بنیامین بلوم و همکارانش به سه سطح؛ شناختی، عاطفی اگر از این منظر، به سطوح یادگیري آن

پرورشی به نوعی هر سه سطح را دربر  ( ارائه شده است، بنگریم، حیطه1160:147حرکتی )شعبانی،  –و حسی 

کند. ترین سطحی باشد که متربی را در امور پرورشی پشتیبانی میحیطه عاطفی، مهم رسدنظر میگرفته است. به

پذیر است. هاي دیگر امکانها در تعلیم و تربیت از راه وصول به هدفبدون تردید، رسیدن به تعداد زیادي از هدف

( تا آنان موضوعات درسی کند که در متربیان عالقه ایجاد کند )هدف عاطفیاي سعی میچنانچه هر مربی شایسته



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

471 

کند با در اختیار گذاشتن معلومات و اطالعات خاص را یاد بگیرند )هدف شناختی(. در مواقع دیگر، مربی سعی می

)هدف شناختی( میل و عالیق و گرایش شاگردان را تغییر دهد )هدف عاطفی(. به تعبیر شعبانی؛ معلمان برجسته، 

ند با استفاده از برانگیختن عواطف شاگردان، آنان را در یادگیري موضوعات ااند که توانستههمیشه کسانی بوده

ترین (. در مقابل، از نظر متربی، محبوب117: 1160هاي پسندیده یاري کنند )ها و قابلیتشناختی و ایجاد مهارت

واطف آنان را ترین مربی کسی است که از یک طرف به عالیق آنان توجه کافی داشته باشد، سعی کند عو محترم

شان نکند و آنان را مورد تمسخر قرار ندهد و از طرف گاه مالمتدرک کند، به عقاید آنان احترام بگذارد، هیچ

گران، از ها به گمان پژوهشدیگر، به موضوع درسی و شغل معلمی عالقه، ایمان و تسلط داشته باشد. همه این

کنند. بنابراین، شناخت اي رسیدن به اهداف شناختی فراهم میاند. ولی زمینه را بري عاطفی قابل بررسیجنبه

تواند در راهنمایی متربیان، مهم و مؤثر باشد. براي این منظور، گمان هاي یادگیري و سطوح مختلف آن میحیطه

-ژهشناسی این مفهوم براي ورود به بحث الزم باشد. از منظر وارود نگریستن در مفهوم تعلیم و تربیت و واژهمی

Educationشناسیِ لغت 
 A process of teaching, training and" ، فرهنگ آکسفورد واژه مذکور را به عنوان:1

learning" ( تعریف کرده استp: 485از این نظر، واژه .) ي"Education"  تربیت و "فرایند آموزش"به معنی ،

 "آموزش"باهم بوده  و بستر  "زش و پرورشآمو"جامع مفهوم  Educationیادگیري ترجمه شده است. گویا لغت 

است. در صورتی که در نظام تربیت ما، این واژه به صورت تفکیکیِ ترکیب  "پرورش"ي فراگرفتن و زمینه

تعلیـم و "معادل  "آموزش و پرورش"گیرد. از سویی به بیان باقري، مورد استفاده قرار می "آموزش و پرورش"

-هاي مختلفی درباره آن وجود دارد. برخی این دو نام را مکمل هم میدیدگاه (.15: 1114عربی است ) "تربیت

گویند اینکه بگوییم ما به دانند و برخی هم معتقدند آوردن یکی از این دو کافی است؛ یا آموزش یا پرورش. می

-این گروه، آدمنظر کند، آموزش فکري، آموزش اخالقی و آموزش فرهنگی. بهدهیم، کفایت میمی "آموزش"افراد 

 "ها جهـل استي تمام رذیلـتریشـه"کنند که شوند. از افالطون نقل میدچار مشکل می "ندانستن"ها به دلیل 

دارد. بنابراین، اگر افراد ها را به کار بد وا می، انسان"نادانی"کنند. ، کار بد نمی"بدانـند"(. اگر افراد 16)همان: 

ما  "پرورش"گویند آوردن عنوان شوند. برخی دیگر میها کشیده میسمت خوبی آموزش ببینند و آگاه شوند، به

-ها را پرورش میاست. یعنی قواي ذهنی آدم "پرورش"هم نوعی  "آموزش"نظر این عده، رساند. بهرا به هدف می

-به زعم اینان بهدهیم. دهیم. براي مثال: گاهی قوه حافظه را و گاهی هم قوه نقادي یا قوه اخالقی را پرورش می

(. البته 16دو چیزند )همان:  "پرورش"و  "آموزش"پرداخت. باقري معتقد است؛  "پرورش"طور کلی باید به کار 

نه دوچیزي که جدا باشند، بلکه به دو سر یک طیف شباهت دارندکه به درجاتی با هم ارتباط دارند. از سویی از 

اراي کاربردي گسترده و در نتیجه مبهم است، شایسته است که به هاي تربیتی دو فعالیت "تربیت"آنجا که واژه 

                                                   
1- A process of teaching, training and learning. Especially in schools or colleges, to improve knowledge, and 

develop skills: primary/ elementary education. P: 485     
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از  "بارآوردن"و  "پرورش"، "آموزش"هایی چون هاي گوناگون آن را با به کارگیري واژهزاده؛ جنبهتعبیر نقیب

هت (. از این ج17: 1161به کار بریم ) "تحول انسان"دیگر متمایز کنیم و خود واژه تربیت را براي رساندن یک

 "آزادي"(. با این وصف 17آموزشی که به هیچگونه تحولی نینجامد، از معنی حقیقی خود دور شده است )همان: 

ها به متربی از سوي مربی فراهم 1و در فضاي آزاد است که امکان شناساندن اصل هایی است.بنیاد چنین فعالیت

میـل کردن، شکل دادن، پدیدآوردن عادات، و در آید. در این رویکرد بار آوردن بیشتر با فرمان دادن، تحمی

هاي آزاد طبیعی همراه است. تفاوت این دو بینش بیش از هرچیز از یک سو در نتیجـه با محـدود کردن فعالیت

چون و چرا دانست، و از سوي دیگر به طبیعت آدمی، و یا نادیده تکیه بر فعالیت آزاد، و یا تکیه بر اطاعت بی

هاي پرورشی و تربیتی پرداخته گیرد و زمانی به جنبهرسد گاه، کاري آموزشـی صـورت میظر مینگرفتن آن. به

روي حوزه پرورشی که هاي پیشها انتقال یابند و جذب شوند. با این مقدمه  پرداختن به چالششود تا ارزشمی

گران ضمن ه و پژوهشهایی که در سؤال اول پژوهش آمدهدف پژوهش حاضر است مهم و ضروري است. چالش

پردازند. از این نظر به زعم کریمی، جریان تربیت کنونی مبتال به عایق است؛ بررسی و ارزیابی، به پاسخ آن می

(. اگر به آنچه که در 45: 1167گردد )تر و نفوذناپذیرتر میهاي بین مربی و متربی که روز به روز ضخیمعایق

هایی یابنــد. عایـقها وضوح بیشتـري مینجام است، بنگریم، این عایقمدارس پیرامون حوزه پرورشی در حال ا

هاي فاقد محتوا در این حوزه خالصه شده است. با نگاهی نامهآمیــزي و جـواب دادن به بخشکه صــرفاً به رنگ

آموزان در ترین وجه وجودي دانشهاي مهـمشویم فعالیـتگذرا به آنچه در این حوزه جریان دارد، متوجه می

حیطه عاطفی، در قالب عکس، فیلم، مستندسازي و ارائه گزارش به ادارات منطقه و استان، خالصه شده است. 

نامه و پاسخ به آن ي خود تقلیل داده و به نیرویی در خدمت بخشامري که مربی را از الگو بودن و جایگاه ویژه

شود و نه رس جریان دارد عمالً نه به پرورش منتهی میي پرورشی در مدامبدل کرده است. آنچه امروز در حیطه

بخش به دنبال دارد.  مدارس امروز ما از جایگاه هنر و ظرفیت هنر به شدت کارکرد مطلوبی از جهت اهداف تحول

محروم هستند. از ورزش به نحوي که منتهی به فعالیت بدنی و سالمت روحی و روانی و جسمی باشد محروم 

توان به انجام رسانید. فقط کافیست نقش مربی پرورشی را با کمترین مدرک از نظر علمی میهستند. امروزه 

گو بود. در نظام تربیتی این حوزه جواب اندکی کار با فضاي مجازي و رایانه دانست تا بتوان در امر مستندسازي

توان به آن اشاره کرد، دیده میامروز جاي خالی موارد زیر و مواردي دیگر که با عنوان چالش در حوزه پرورشی 

وگو، آموزش شهروندي، آشنایی با حقوق و قوانین، آلودگی شود؛ امر پژوهش، تفکر نقاد، تفکر خالق، گفتمی

هاي سرشار اي، بیمارستانمحیط زیست، فرهنگ رانندگی، کرامـت انسانی، جـدي گرفتن زندگی، تصادفات جاده

                                                   
ها، و گاه بنیاد کردارها است، گاه بنیاد اندیشههاصل؛ به معنی ریشه، خاستگاه و بنیاد است، گاه به معنی خاستگاه و بنیاد چیزها و باشنــده -6

(.21: 1161زاده، )نقیب   
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هاي جنسی بین پسران و ی، فاجعه طالق، فرهنگ نادرست رژیم غذایی، اختاللهاي لبریز از زنداناز مریض، زندان

هاي مربوط به عدم استفاده صحیح از فضاي مجازي، دختران، بیکاري، نیروي انسانی فاقد تخصص، آسیب

ایط کامالً برده و صدها مورد دیگر تنها در پرتو نظام تربیتی کارآمد و مطلوب و در شرانزواطلبی و .... . موارد نام

ها است. در این فضا تمامی امکانات وجودي مربی و متربی ي بروز خالقیتنشیند. فضـاي آزاد، عرصهآزاد به بار می

فرض چنین رویکـردي است. گردد. فضاي آزاد، پیشکند و منتهی به رشد و خودآگاهی میبروز و ظهور پیدا می

وگو با شود. مربی اي که توان تعامل و گفتو مطّلع فراهم میدر چنیـن فضـایی امکان پرورش مربی کارآزموده 

متربی را پیدا کند. به تعبیري، تنها با شناخت نهادهاي دیگرِ جامعه مخصوصاً نهادهاي تربیتی، اقتصادي، دینی، 

اهداف، توان به توان به معنی و مفهوم تعلیم و تربیت پی برد. به این اعتبار میخانوادگی و غیر آن است که می

شود که روشنی و وضوح در معنا و هدف تربیتی مبانی و اصول تربیتی نزدیک شد. این مشکالت زمانی پدیدار می

-شـود که نسلجاي خود را به ابهام دهد. در چنین فضـایی است که تربیت به تعبیر دورکیم، عملـی تعریف می

شود دهند، تعریف میعی پخته نیستند انجام میهایی که هنوز براي زندگانی اجتماهاي بزرگسال بر روي نسل

(. در حقیقت آنچه در مدارس ما تحت عنوان فعالیت پرورشی در حال انجام است، به تعبیر 204: 1161)کاردان، 

"پذیريجامعه"دورکیم، 
( یعنی معرفی و پذیرش هنجارهاي ایدئولوژیک از سوي مربی جهت 224: 1164است ) 1

کند که در آن تحمیل، تلقین و اطاعت از دیگري میل می "بارآوردن"از پرورش به سمت  پذیرش متربی. این معنا

آموز مستقل منتهی شود که این مسأله به پرورش دانشدهند. عمالً مشاهده میهاي اصلی آن را تشکیل میمؤلفه

هاي گروهی را عالیتآموزي که مهارت زندگی اجتماعی را کسب کرده باشد، تمرین مشارکت و فنشده است؛ دانش

ها تنها در بستر تعلیم و تربیت و در آموخته باشد و بتواند در اجتماع به عنوان فردي مفید زندگی کند. این مهارت

گیري از اوقات فراغت براي پرورش مدارس باید تمرین و آموخته شود. یکی از مسائل دیگر در عرصه پرورشی، بهره

ست. اوقاتی که از چشم فالسفه پوشیده نمانده و در بیان تأثیر تربیتی و سازنده هاي نامبرده در متربیان امهارت

ي درست آن را به کودکان و آن سخن گفته شده است. ارسطو معتقد است باید چگونگی اوقات فراغت و شیوه

امع علمی و (. اهمیت اوقات فراغت هرچند در مج17: 1161جوانان یاد داد تا این اوقات را بیهوده هدر ندهند )

هاي رسمی که عمدتاً بر دوش آموزش و پرورش و آموزش عالی است، محور عمده هاي اجرایی، آموزشسازمان

هاي غیر رسمی را در جامعـه از نظر دور دهند، لیکن نبایستی نقش، جایگاه آموزشها را تشکیل میبحث و بررسی

آموزش غیر رسمی به ایفاي نقش تربیتی خود اقدام هایی است که در بستر داشت. اوقات فراغـت یکی از فرصت

ها بعضاً از نفوذپزیري و تأثیرگذاري بیشتري نسبت به گونه آموزشکند. به تعبیر شمشیري، چراکه اوالً اینمی

(. با 14: 1167هاي غیر رسمی از تداوم بیشتري برخوردارند )هاي رسمی برخوردارند. دوم آنکه آموزشآموزش

                                                   
1 - Sociolization 



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

474 

شود این است که تا چه اندازه نظام تربیتی توانسته از ظرفیت اوقات مسأله سؤالی که مطرح میتوجه به این 

گوي نسل جوان باشد صورت گرفته هاي مناسب که جوابریزي و تدوین برنامهفراغت استفاده کند؟ آیا برنامه

ي مفرح و جذاب از قبیل استفاده از هاها کفایت شده؟ تا چه اندازه برنامهنامهاست؟ یا صرفـاً به اَسنـاد و بخش

گوي مخاطب هاي موازي، توانسته جوابورزش، ظرفیت هنر، موسیقی، آموزش موسیقی بدون اصطکاک با سازمان

گیري از اوقات فراغت اي است که ارسطو بنیاد زندگانی انسانی را توانایی بهرهباشد؟ اهمیت اوقات فراغت به اندازه

. بنابراین 1رودشمار مینویسد؛ آسایش بر کار رجحان دارد و هدف آن به( و می17: 1161شمارد )کاردان، می

اي براي نظام تربیتی فراهم آورد. برگزاري تواند تأثیر شایستهگیري صحیـح و مناسب از این اوقـات میبهـره

 ر به دلیل مشکالت پیشهاي اردویی که البته در چند سال اخیهاي سازنده با مربیان کارآزموده. فعالیتکالس

آمده کمرنگ شده، مشکالت ناشی از تصادفات و عدم رعایت نکات ایمنی در مورد وسایل نقلیه، مشـکالت مربـوط 

هاي اردویی، عدم پشتیبانی سازمان مربوطه از مربی بعد از آموزي و مسـائل مربوط به بیمهبه پوشش بیمه دانش

ها و اجراي اردوها دلسرد کرده است. رورشی را از پذیرفتن مسؤولیتحوادث و مواردي از این دست، مربیان پ

دهی ابعاد مثبت شخصیتی که در هاي اردویی در طبیعت، بستر و مجال مناسبی را براي پرورش و شکلفعالیت

ر آورد. زندگی در شرایط سخت و دشواترین اهداف تعلـیم و تربیت است، فراهم میهرنظـام تربیتی از جمله مهـم

هاي نوردي و نمونهنوردي، کوهرانی، سنگهاي بدنی سخت و جدي، مثل قایقطبیعت، دوري از خانواده، فعالیت

پذیري و خودباوري در آورند تا به تعبـیر شمشیري؛ صبـر، استقامت، انعطافدیگر، همگی شرایطی را فراهم می

سازي و امنیت جانی سازوکارهاي مربوط به ایمن (. با این وصف، فراهـم ساختن15: 1167متربیان افزایش یابد )

در تفکر  "طبیعت"هاي اردویی است. از این منظر ظرفیت ساختن فعالیت مربی و متربی از لوازم ضروري عملی

توان به صورت فلسفی فیلسوفان تربیت مورد مالحظه قرار گرفته است. چنانچه طبیعت میدانی است که می

بسیاري از علوم را از آن فرا گرفت. آموختن از طبیعت، موضوعی است که روسو، مستقیم در شرایط واقعی، 

 12گوید، امیل تا به سن می "امیل"اندیشمند فرانسوي قرن هجدهم به خوبی به آن پرداخته است. وي در کتاب 

لعه کند. در آنچه دارد تا در کتاب طبیعت مطادهد، بلکه او را بر آن میسالگی نرسد از روي کتاب به او درس نمی

(. پرورش 126: 1155زاده، پیرامون اوست دقـت و تجربه نماید و از این راه، حواس خود را پرورش دهد )نقیب

حواس و یادگیري از طریق تجربه در طبیعت، موضوعی است که نه تنها روسو، بلکه بسیاري از مربیان بزرگ 

هاي شاخص این موضوع یوس، پستالوزي و فروبل، نمونهاند. مربیانی همچون کومنتربیتی به آن توجه داشته

باغِ "رود که براي نخستین بار به برپا کردن مرکزي با عنوان هستند. در این مسیر، فروبل تا جایی پیش می

                                                   
صفحه کتاب هشتم سیاست به بحث درباره آموزش موسیقی )که  15صفحه از  14این نکته در نگاه ارسطو چنان ضروري و مهم است که نزدیک  -1

پاورقی(-17: 1161ان، در یونان مراد از آن هنر است( اختصاص دارد )کارد  
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"کودکان
گیري اوقات (. تالش این متـفکران در بهره171پــردازد )همان: یا همان کودکستـان امروزي، می 1

سازي اي قابل تأمل است. بنابراین ضروري است در مورد غنین اوقات تکوین شخصیت متربی نکتهفراغت به عنوا

 –اي مناسب اندیشیده شود. امروزه، محصور شدن فرایند یاددهی هاي پرورشی چارهاوقات فراغت، جهت فعالیت

آموزان نیز ل دانش و دانشهاي تصنعی آموزشگاهی، موجب شده که اغلب معلمین تنها به انتقایادگیري به محیط

نظران تربیتی غرب، قرار گرفته صرفاً به کسب آن بپردازند. این وضعیتی است که مورد نقد بسیاري از صاحب

"دانش"هاي رایج تعلیم و تربیت مدنظر است، گوید، آنچه امروزه در نظام( می2001:16) 2است. بیر
است در  1

"دانستن"که حالی
دانش یا به تعبیر دیگر روش و چگونگی رسیدن به دانش، بایستی مورد  یعنی فرایند اکتساب 4

نظر راه طوالنی در رسیدن به ي پرورشی است، با این اوصاف بهتأکید قرار بگیرد. اکنون سخن بر سر مسائل حوزه

پرورش  هاي پرورشی است. راهی که نیاز به زیرساخت ضروري وروي نظام تربیتی در بُعد فعالیتاین مقصد پیش

 مربی متخصص دارد.

. براي این منظور، "خودآگاهی فلسفی"بحث دیگر پیرامون مسائل حوزه پرورشی، مربوط به خود مربی است. 

بینی و تعمق نسبت به حوزه مذکور ضروري است مربیانی پرورش یابند که مسـائل را از ابعاد مختلف و با ژرف

اوش قرار دهند. البته نگاه جامع نسبت به این حیطه را هم باید بدان پذیري الزم مورد بررسی و کهمراه با انعطاف

دهند، رهیافتی است ها که با عنوان ابعاد ذهن فلسفی، بنیان نظري پژوهش حاضر را تشکیل میافزود. این مؤلفه

یت، که ي فیلیی اسمیت، فیلسوف تعلیم و تربیت است. به باور اسمبه خودآگاهی فلسفی، که برگرفته از نظریه

هاي تشکیل دهنده اندیشه فلسفی، عبارتند از: جامعیت، خود یکی از فیلسوفان تعلیم و تربیت معاصر است، ویژگی

ها و اي از اطالعات درباره نظریه(. چنین نگرش فلسفه را از مجموعه12: 1110پذیري )خسرونژاد، ژرفا و انعطاف

تواند اند و هرکس، میکند که به دست آمدنیهایی تبدیل مییآورد و به رفتار و ویژگهاي فلسفی در میاندیشه

-هاي خشک، پیچیده و در ظاهر بیهاي رسمی دانشگاهی و بحثآن را انجام دهد. به این ترتیب، فلسفه از کالس

 شود. اگر این بینش در نظام تربیتی نهادینه شودارتباط با زندگی واقعی خارج و در زندگی همه مردمان جاري می

رسد رهیافتی براي گشودن مشکالت حوزه پرورشی باشد. نظر میو از این منظر مربیان پرورشی آموزش ببیند، به

"خودآگاهی فلسفی"گران با عنوان از این رهیافت، پژوهش
"بینشی"کنند. یعنی رسیدن به یاد می 7

که از منظر  7

ین، جامعیت در تعریف مذکور، شاید آشکارترین فلسفی، ابعاد مسائل پرورشی را مورد کاوش قرار دهیم. بنابرا

( 1ي فلسفی برخوردار است و معناي آن این است که ما بهتر است زندگی را ویژگی تفکر کسی باشد که از اندیشه

                                                   
1 - Kindergarden 

2 - Beare 

3 - Knowledge 

4 - Knowing 

5 - Philosophical Consciousness 

6 - Insight 



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

477 

به شکل جریانی پیوسته در نظر آوریم. یعنی بکوشیم که نخست، اسیر اجزاء و سپس اسیر امور زودگذر نشویم 

نگري و در امور داند. به جزء جزءي فلسفیدن مییژگی دیگري است که اسمیت آن را الزمه(. ژرفا و14)همان: 

کند. جهان و زودگذر گرفتار شدن، خطر بزرگ دیگري که اندیشه فلسفی و در نتیجه پیروزي مربی را تهدید می

ین ترتیب ویژگی دیگر اندیشه اي. بداي دارند و تویهامور آن، ظاهري دارند و باطنی، سطحی دارند و ژرفایی، رویه

فلسفی، توانایی گذشتن از آشکار، محسوس و ظاهر، و ورورد به پنهان، به نامحسوس و باطن است. عبور از سطح 

هاي عادي شود. روشپذیري نیز ویژگی سومی است که به خودآگاهی فلسفی منتهی میاست به ژرفا. انعطاف

ها براي ایم. البته عادتاند که ما با عـادات خو گرفتهدگی ما عادي شدهرفتار، احساس و اندیشه از این رو در زنـ

توان زندگی ها نمیزندگی ما ضروري است. اما باید توجه داشت که در زندگی پیچیده امروز، تنها به یاري عادت

هاي انسان نیز و کنشها هاي تازه هستیم. واکنشاي داشت. ما هر روز و لحظه نیازمند رفتارها و پاسخپیروزمندانه

هاي خشک، متعصب، خو کرده کند. ذهنپذیري معنـا پیدا میجا است که انعطافزاده اندیشـه اوست و از همیـن

هاي مناسب به موقعیت جدید را ارائه کنند و از هاي تازه کشف کنند و پاسختوانند راهبه عـادت و تغییرناپذیر نمی

هاي نابهنجار شوند و یا به تعبیر خسرونژاد؛ تن به واکنشم به رکود کشیده میخورند و یا ناکااین رو شکست می

اي پیوند دارد که در روانشناسی و پذیري با پدیده(. بنابراین، انعطاف17: 1110دهند )گري( میچون پرخاش)هم

در نظام تربیتـی است.  هاي پرورشینامیم. امري که حلقه مفقوده فعالیتمی "گريآفرینش"تعلیم و تربیت آن را 

-گر بار آورد. آفرینشتواند متربی را آفرینشپذیري است. و مربـی منعطف، میگري، انعطـافشرط آفرینـشپیش

هاي ثابت و ناکارآمد و ها و اندیشهي اندیشه و برخورد تازه با مسائل است. توانایی ترک عادتگري توانایی ارائه

هاي از پیش تعیین شده هاي کهن و طرحهاي تازه است. گرفتار عادتا و اندیشهها با رفتارهجایگزین کردن آن

رسد که میان سه ویژگی اندیشه نظر میتواند فاجعه آفرین باشد. بهبودن و درک نکردن شرایط تازه، گاه می

شود د اهمیت میپذیري پیوند ژرف و پیچیده وجود دارد. این نگاه وقتی واجفلسفی یعنی جامعیت، ژرفا و انعطاف

آموزي را هضم نماید و مبتنی بر این مسائل و گشایش که نظام تربیتی مسائل جهان مدرن و مسائل جهان دانش

ي خود اي تربیت نماید. از این منظر، کرشن اشتاینر، فیـلسوف تعلیم و تربیت آلمان، اندیشهها، مربیان شایستهآن

اي سالم ضروري گر متربی براي ساختن جامعههایی که یاريسازد. ارزشیاستوار م "هافلسفهِ ارزش"ي را بر پایه

دهند. هاي پرورشی را تشکیل میي فعالیتها نیز، سخت هسته"سازي ارزشدرونی"ها و آشنایی و "ارزش"است. 

ه فرهنگ و اي درباربه نظر کرشن اشتاینر، در هر نظریه علمی یا فلسفی درباره آموزش و پرورش، پیشاپیش نظریه

هاست ها مفـروض است و تربیت عبـارت از آشنایی با نظام ارزشو نظام ارزش داوري انتقاديِ درباره مفهوم ارزش

(. به نظر اشتاینر، هدف تربیت این است 211: 1161یابد )کاردان، و از این راه است که شخصیت آدمی تحقق می

رت ترکیبی در نوع خود بدیع درآورد و این ترکیب در حقیقت هاي فرهنگی یا تمدنی را به صوکه سرانجام ارزش
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ي خود یا برحسب فردیت خود، در ذهن خود ها را به شیوهآدمی است و هر فرد این ارزش "هستی معنوي"همان 

هاي پرورشی سند ي فعالیتکه سرلوحه "حیات طیبه"(. با این اوصاف، رساندن به 217بخشد )همان: سازمان می

هاي پرورشی به تعبیر اشتاینر باید یادین نظام تعلیم و تربیت بوده، قـابل تبیین است. از این رو، فعالیتتحـول بن

ها دور زند؛ بنابراین باید به مطالعه این تحول پرداخت و این کاري و تحول آن "عالیق کودک"ها یا حول رغبت

بیت منش یا شخصیت مطلوب، با ایجاد صفاتی در رود. از سوي دیگر، تراست که از مربی آموزش دیده انتظار می

توان در قدرت کند. به نظر اشتاینر ویژگی منش مطلوب را میگیرد که او را از دیگران متمایز میمتربی صورت می

اندیشی و ظرافت احساسات و گیري و رفتار استوار( روشناراده )یعنی عدم وابستگی به دیگران، قـدرت تصمیم

هاست خالصه کرد )همان: درونی که به تعبیر کاردان؛ نشانه عمق و دوام سیر روح به سوي ارزشنشاط و تعالی 

توان او را به سـوي (.  بنابراین، با توجه به منش هر فرد و ساختمان جسمانی و روانی متربی رفته رفته می217

این کار موفق خواهد بود که  تر رهنمون ساخت. و مدرسه و نظام تربیت، در صورتی درهاي فرهنگ عالیارزش

بگذارد و با تکیه بر عالیق او، به پرورش خالقیت و تعالی درونی و  "آزاد"هاي طبیعی خود آموز را در فعالیتدانش

معنوي او کمک کند و خودمحوري مراحل نخستین دوران کودکی را رفته رفته به میل اجتماعی و همبستگی با 

انسانی مبدل سازد و عالقـه به کار و همکاري و تسـلط بر نفس را در او تقویت مردم جامعه خود و سپس با عالم 

ترین کارهاست. مربی رسد، کار مربی پرورشی دشوارترین کارها و در عین حال ارزندهنظر میکند. از این منظر، به 

انیاً عمل خود را بر آموز را به صورت وجدانی آن درک کند )عمل ادراکی(؛ ثشایسته کسی است اوالً روح دانش

-محبت نسبت به نونهالی که درحال رشد و نمو است مبتنی سازد )عمل انفعالی و قلبی(، سپس به تحقق ارزش

هاي معنوي در ذهن متربی بپردازد )عمل دینی(، و آنگاه، بکوشد تا در ذهن متربی مناسبات تربیتی و عینی به 

وست که اشتاینر معتقد است در عصر ما بخصوص وظیفه مربی اي درآید. از این رصورت پیوسته و به هم بسته

کم تغییر کرده و وظایف تربیتی که سابقاً شود؛ زیرا جایگاه آموزشگاه کمتربیتی بیش از پیش سنگین شده و می

توان گفت که (. می217: 1161گردد )کم به مربیـان واگذار میانجام دادن آن به عهـده پدران و مادران بود کم

-و مظهر فرهنگ باشد، بلکه باید بتواند زندگانی خود را یک "هاحامل ارزش"ربی امروزي نه تنها باید نماینده و م

ي زیادي تا رسیدن به اهداف مذکور ها به نسل جوان سازد. با این وصف، فاصلهسره وقف تحقق و انتقال ارزش

جهت نباشد. بیان عوامـل رکود در این سیـر بیپیش روي نظام تربیتی ما است. براي کاستـن این فاصله شاید 

 ها نسبت به کاستن مشکالت حوزه پرورشی اقدام نمود.  توان با شناخت آنعواملی که می

 توان در موارد زیر بیان نمود.هاي مربوط به این حوزه را میترین عوامل رکود فعالیتمهم 

-گران بر این باورند که اصلیحوزه پرورشی: پژوهش عدم آگاهی عمیق و تحلیلی نسبت به کارکردهاي تربیتی -1

ترین عامل رکود را بایستی در عدم آگاهی و بینش عمیق مسؤوالن، مدیران آموزش و پرورش، معلمین، اولیاء، و 
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هاي خالصه تمام کسانی که با تعلیم و تربیت سروکار دارند، نسبت به اهمیت و ضرورت، نقش و جایگاه فعالیت

هاي مربوط به اجتماعی زیستن وي دانست. البته ممکن آموز براي کسب مهارتف ساخت دانشپرورشی با هد

اي به ضرورت و جایگاه اینگونه اقدامات داشته ها اشارهنامهاست غالب اینگونه اشخاص یا نهادها، در گفتار یا بخش

آموزي کامالً آشکار است آنچه بیان شده، به باوري عمیق و قلبی ي دانشروي جامعهباشند، لیکن با معضالت پیش

 و اعتقادي راسخ تبدیل نشده است. 

ها و مطالعات کارکردي کافی در این حوزه: منظور از پژوهش و مطالعات کارکردي، مطالعات کمبود پژوهش -2

 "حیات طیـبه"متـربی به آکادمیک است. هرچند اهداف حوزه پرورشی و از جمله سند تحول بنیادین، رساندن 

گران هاي نظام تربیتی را به خود اختصاص داده است. منظور پژوهشاست. چنانچه پرورش دینـی، سراسر برنامه

مطالعاتی است که جنبه علمی و مبتنی بر روانشناسی رشد داشته باشد و همچنین قابلیت استفاده در نظام 

ي انتقادي و نگاهی که به انسان و پرورش او دارند، عات به دلیل رویهچنین مطالتربیتی را داشته باشد. بعضاً این

هاي پژوهشی و دانشگاهی و در ي عمل ندارند. در نتیجه، بیشتر در نشریههاي پرورشی و عرصهجایگاهی در برنامه

ان این حوزه هاي اندیشمندي صدر مسؤوالن ذیربط و استقبال از اندیشهشوند. سعهها مدفون میقفسه کتابخـانه

 رهیافتی به گشودن معضالت حوزه مذکور است.

شناسی تعلیم و ها: از نگاه مسألهکمبود نیروي کارامد و تربیت شده براي هدایت و مدیریت این نوع برنامه  -1

توان سپرد. وگرنه با تراکم نیرو از منظر تربیت، واضح است که کار تربیتی و پرورشی را به دست هرکسی نمی

ایم. منظور از کمبود نیرو، ضرورت استفاده از مربیان و مدیران آگاه، ر این حوزه طبـق آمار بعضاً مواجهکمّـی د

 آموزان است.اي و آگاه به مسائل روز و آشنا به روحیات دانشمجرب، توانمند، حرفه

عات تربیتی: اگر عدم اراده عملی از سوي نظام تربیتی جهت بکارگیري نظریات اندیشمندان این حوزه از مطال -4

شود که مبتنی بر مرام ایدئولوژیک به ارائه نظرانی استفاده میرسد صرفاً از صاحبنظر میاي باشد، بههم اراده

 شود.پردازند و از سالیق فکري مختلف کمتر بهره برده میپیشنهاد و نظریات خود می

هاي پرورشی به صورت خاص نباید از لیتشکاف بین نظریه و عمل در تعلیم وتربیت: به صورت عام و در فعا -7

نظر نادیده پنداشته شود. به تعبیر باقري؛ شکاف میان نظریه و عمل از مشکالت علم تعلیم و تربیت در دوران 

(. این امر در متون تربیتی گذشته گزارش نشده است. بهترین و بارزترین جلوه این 11: 1156معاصر است )

آموزان نمودار است. سؤالی که اغلب با آن معلمان و دانش –هاي دانشجو العملفاصله، در اظهارنظرها و عکس

. چنین ابهامی و حتی فراتر از آن چنین "اي دارد؟چه فایده  –درس "شویم؛ این است که این مواجه می

، از (1112شود. دیویدکار، فیلسـوف تعلیـم و تربیت )آموزان مشاهده میوضوح در میان دانشسرخوردگی به

اند، راه اند و آنچه از مباحث نظري آموختهکنند فریب خوردهگوید که احساس میمعلمـان و مربیـانی سخن می
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ها گوید؛ در تعلیم و تربیت، نظریه(. اما همانطور که دیوید کار می41شود )همان: حلی براي کارشان محسوب نمی

پرسند. چنین ها سؤال میربیان دائم براي درک ارتباط آناز اشتغاالت روزانه تدریس و زندگی دور است، لذا مت

شـود و آنچه بدان عمل شکافی به بیان ساده بدین معناست که میان آنچه در حوزه نظـریه ارائه یا پذیرفته می

هاي پرورشی شود یا محصول عمل به محتواي نظریه است، یکسانی وجود ندارد. این مسأله در حیطه فعالیتمی

 د یافته است. نیز نمو

میلی مربی به کار مشکالت مربوط به معیشتـی و جـایگاه حقوقـی: قسمی از مشکالتی که منتـهی به بی -7

سازي و هدایت متربی، ي مسائل معیشتی و حقوقی است. کار پرورشی و انسانتربیتی شده مربوط به دغدغه

-معیشتی با مطالعه و پژوهش و آشنایی با شیوههاي زیستی و پذیرد که مربی فارغ از دغدغههنگامی صورت می

ي خود به هاي خود را داشـته باشد. تصور اینکه مربی در کنار وظیفههاي نو فرصت تربیت و پیاده کردن آموخته

-ناکی است که متأسفانه واقعیت آن را در نظام تربیت نمیمشاغلی غیر از آنچه برایش تعریف شده، تصور وحشت

 اي است که مربی پرورشی بر عهده دارد.ت. رفع این نقیصه در پرتو درک ضرورتِ وظیفهتوان نادیده گرف

عدم آشنایی مربی با مسائل جهان مدرن: شناخت مبانی و ملزومات متشکل جهان مدرن، براي مربیان ضروري  -5

-شناخت بنیاناست. چراکه متربیان ما در بستر همین تحوالت در حال رشد و شکوفایی هستند. مربی پرورشی با 

هاي نظري جهان مدرن، توان درک بهتري از روحیات متربی خواهد یافت. درکی که در بستر آن متربی دائم 

 شود.متصل به فضاي مجازي است و از قِبَل آن تربیت و ساخته می

آشناساختن فراگیران با میراث فرهنگی: نقش مدرسه شامل متحد ساختن فرد با میراث فرهنگی و پرورش  -6

 هاي آن در نهاد مدرسه متجلی است. تعلق به جماعتی است که سنت حس

اندازي و دخالت کامال غیر جهت دادن مسائل تربیتی از سوي نهادهایی غیر از آموزش و پرورش: دست -1

نگرند، مسؤوالنه بعضی از نهادها که صرفا از موضع قدرت و ایدئولوژي نه از موضع تخصص، به تعلیم و تربیت می

هاي تربیتی شده است. متأسفانه چنین نهادهایی نه براي نظرهاي خریب نقش و جایگاه پرورش و فعالیتباعث ت

دهند. این نهادها در حاشیه امن قدرت اند و نه اجازه بروز و ظهور نقد آرائشان را به کسی میمتفاوت ارزش قائل

 پردازند.به جهت دادن تعلیم و تربیت در مدارس می

هاي پرورشی قابل هاي خودآگاهی فلسفی در فعالیتپرسش چهارم پژوهش حاضر؛ یعنی داللتبا این اوصاف، 

رود. قبل از پرداختن به تبیین خواهد بود. این امر در پرتو نقش و تعریفی است که از مربی پرورشی انتظار می

-ست. باقري معتقد است؛ بهنقش مربی، الزم است اشاره شود در این راستا چه تعریفی از تعلیم و تربیت مدنظر ا

دو ترکیب هستند. ولی نه گسیخته از هم. بلکه دوتاي متصلی که طرفین یک  "پرورش"و  "آموزش"رسد نظر می

شوند و آنچه که هنگام ایجاد هایی که داده میاي داریم از آگاهی(. ما آمیزه16: 1114دهند )جریان را تشکیل می
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که درس وقتی که معلمی در حال درس دادن در کالس است )بگذریم از اینشود. ارتباط و رابطه سبب تحول می

یابد ولی بخش افزایش میشویم و درجه عمدي آگاهینزدیـک می "تعلیـم"فیـزیک یا اخالق(، اینجـا به قطب 

ست. بخش، برآمده از خودآگاهی فلسفی ا(. این ارتباط تحول11ارتباط تعاملی تحول بخش هم وجود دارد )همان: 

تواند در نظام تعلیم و تربیت کاربري خودآگاهی که بتواند به تعامل بین مربی و متربی منجر شود. این امر می

هایی الزم است. به بیان باقري؛ گام اول این است که ما در عملی یابد. البته براي رسیدن به این کارکرد گام

این است که ما عناصر فرهنگ ایرانی را مشخص کنیم.  فرهنگ اسالمی، مبناي فلسفی خود را بنا کنیم. گام دوم

رو هستیم. خواهیم براي نظام تربیتی، فلسفه تعلیم و تربیت بنویسیم، با یک واقعیت اجتماعی روبهزیرا وقتی می

د. شویعنی باید فرهنگ ایرانی که قبل از اسالم تاکنون استمرار دارد، دیده شود. متأسفانه معموالً نادیده گرفته می

در گام سوم باید وضعیت خود را در اوضاع کنـونی جـهان رصـد کنیم. رویارویـی ما با فرهـنگ جهانی و فرهـنگ 

(. پرداختن به این 21ي ما در وضعیـتی متـالطم قرار دارد )همان: معناست، اکنون فرهنگ جامعهغـرب به یک

هاي پرورشی باشد. ربیتی جهت پرداختن به فعالیتهایی براي خودآگاهی فلسفی در نظام تتواند داللتموارد می

، در اسناد اجرایی تعلیم و تربیت ضروري "مشارکت فعال"و  "ي همکاريروحیه"براي این هدف، ترویج و تقویت 

شود. بالیـی که به جان نظام تربیـت افتـاده و در مدارس توصیـه می "رقـابت"است. از طرفی کاستن از بار منفی 

(. 24هم حرف داریم )همان:  "رقابت سالم"ن را به چالش کشیده است. به تعبیر باقري؛ حتی روي آموزادانش

تأکید شود، نه رقابت. االن در مدارس کشور، همواره بر  "همکاري"نباید رقابتی در میان باشد. باید بر فرهنگ 

-ز به دوستانش به عنوان رقیبانی میآموشود و دانششود. رقابتی که در سنین ابتدایی تجویز میرقابت تأکید می

ي شود. گویی تنها وظیفهها پیشی گیرد و در موارد شدیدتر منتهی به حذف رقبا از صحنه مینگرد که باید از آن

ها از مسیر زندگی است. همکاري و ي اجتماع تالش در جهت سبقت گرفتن از دیگران و حذف آنما در عرصه

باید مفهوم اساسی  "تعامل"ت شود و در مفهوم تعامل خود را نشان دهد. بنابراین، تواند جایگزین رقابمشارکت می

 هاي تربیتی باشد و نه یادگیري و نه تدریس.فعالیت

 

 گیري:نتیجه

هاي پرورشی حاصل شد، برگرفته از جایگاهی است که این آنچه از پژوهش حاضر در نگریستن به نقش فعالیت

شود. در این پژوهش آموزي متربی میهده دارد. نقشی که منتهی به ساخت و مهارتحوزه در تعلیم و تربیت به ع

ي آموزش و پرورش اشاره به اهمیت نظام تعلیم و تربیت در پرورش مخاطب اشاره گردید. همچنین به تعریف واژه

ود واژه که به اصل آن رجوع کنیم بار معنایی تعلیم و تربیت در خشد. چنانچه در واژه مذکور هنگامی

"Education" معنی حقیقی تربیت انسان  "هاکشاندن به سوي ارزش"زاده؛ نهفته است. از سویی بنابه نظر نقیب
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(. این معناي تربیت از آنرو ژرف و ویژه انسان است که از قلمرو جهان فیزیکی و محیط طبیعی 16: 1161است )

هاست؛ و تربیت، چون روندي که آدمی را به سان، جهان ارزشتوانیم بگوییم: جهان انرود تا بدانجا که میفراتر می

رساند، همانا راهی است براي گذر از قلمرو زیست حیوانی به سپهر زندگانی انسانی مقام برخورداري از فرهنگ می

و شویم. رویکردها مواجه می "آموزش و پرورش"(. اما وقتی در ترجمه فارسی، با تفکیک واژه مذکور به 11)همان: 

ها و نظام یابند. این نگاه، منتـهی به نقش دولتگذاري نظام تعلیم و تربیت نیز معناي خاص خود را میسیاست

شود. از این رو، هاي تربیتی در نظام تعلیم و تربیت منجر میریزيایدئولـوژیک به تدویـن اَسنـاد و برنامه

ي ترین وظیفهشود. مهمر نظام تربیتـی یاد مید "مسـأله"رسـد که از آن با عنوان مشکالتی به ظهور می

ي هاي حوزهگران در این عرصه شناخت و تحلیل و ارزیابی این مسائل است. از این منظر، به چالشپژوهش

کنند. ها و محتوا و اجتماع بیشتر خودنمایی میهایی که عمدتاً در سه حوزه: روشپرورشی اشاره گردید. چالش

هاي تربیتی و پرورشی، ماهیتی تدریجی و پیچیده دارند. از این رو سوء روش و فهم، در ناکامیهاي اساساً فعالیت

هاي انتقال و پرورش استعدادهاي درونی متربیان نباید مباحث پرورشی نقش مهمی دارند. بنابراین، شیوه

-زدگی و خسـارت به دانشهاي نویـن، موجب دلسـواد و ناآگاه به روشاي باشد. مربیان کمیکنواخت و کلیشه

هاي پرورشی با غم و اندوه و اجبار یک روش نامناسب در این شود. آمیخته کردن بیش از حد فعالیتآموزان می

گردد. خرد و استدالل در ارائه مباحث نقشی ارزنده دارند. در این حیطه نباید عواطف و احساسات زمینه تلقی می

ریزي و توجه به گرایش جوانان به رفتارهاي دینی و به همان میزان که برنامه بر عقل غلبه داشته باشند. بنابراین

هاي پرورشی مدارس نیز ضرورت دارد. از این منظر شناسی فرایند فعالیتمعنوي، الزم و ضروري است، آسیب

طلوب، پرداختن به تفکر انتقادي، یادگیري مشارکتی، تفاهم و تعاون، تفکر خالق، پرورش الگوي شهروندي م

ي پرورشی هستند، ضروري است. بنابر هاي غایب حوزهیافتن به سبک زندگی مطلوب و... که مؤلفهمهارت دست

هاي معرفتی و نظري، جالب است بدانیم مبانی نظري تربیت دینی که آنچه بیان گردید، در حوزه شناسایی چالش

ه است. واقعیت این است که ما در سه، چهار مدنظر حوزه مذکور است، حتی براي مربیان تربیتی ما روشن نشد

ایم. بنابراین ضرورت تدوین فلسفه تعلیم و تربیتی که با عصر جدید و قرن گذشته متناسب با زمان پیش نرفته

اي که از قِبَل آن مربیان پرورشی به شود. فلسفهروحیات نسل جوان امروزي سنخیت داشته باشد، احساس می

آموزان دست یابند. سپس به ارزیابی مسائل حوزه مذکور جهان مدرن و روحیات دانش خودآگاهی عمیق نسبت به

چه بیان شد این مهم، در پرتو شناخت ابعاد ذهن فلسفی نزد فیلیی اسمیت، و انس گرفتـن به بپردازند. چنان

ایم. نمونه تی مواجههاي ناشی از ساختار و چارچوب در امور تربیشود. از دیگرسو، با چالشآموزش آن مقـدور می

ریزي درسی چگونه تعریف شده آموز در قالب برنامهاست. جایگاه پرورش دانش "برنامه درسی"بارز این چالش 

رسد نظر میآموزصرفاً به ساعت پرورشی، غیردرسی، فوق برنامه است؟ بههاي تربیتی دانشاست؟ و آیا فعالیت
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هاي ارکت همه عوامل اثرگذار در بحث تربیـت باشند. چـالشساختار باید تلفیقی از آموزش و پرورش و مش

افزایی ایجاد نموده ها پیوند و همها چه اندازه بین سایر بخشریزياي در امور تربیتـی، که مدیریت و برنامهبرنامـه

در کنار هاي پرورشی نقش تکمیلی هاي خانواده و مدسه که در واقع فعالیتي قابل تأملی است. چالشاست نکته

ها به مباحث تربیتی خانواده بر عهده دارند، مورد بحث و بررسی است. خصوصاً نگاه خانواده و سطوح نگرشی آن

ي دیگر تضاد نسلی در جهان امروز و تعارض روحیه علمی و دینی در کار پرورشی ي بسیار مهمی است. نکتهنکته

، قابل بررسی و کاوش است. بر این موارد بیفزاییم که افراط و است. این امر تنها از مربی خودآگاه و آشنا به مسائل

ها و تناسب زمان و مکان در تربیت باید مدنظر مربی باشد. تفریط در تعلیم و تربیت کارساز نیست. پس ظرفیت

تواند راهگشاي مسائل حوزه پرورشی باشد. الزم به ذکر است که این ها و شناخت مواردي از این دست میاین

هاي پژوهشی گر را دریابیم. و با اعتماد به یافتهائل زمانی قابل حل است که اهمیت پژوهش و پژوهشمس

گشایی ي اندیشمندان شویم و حقیقتا براي مشکلي صدر میهمان اندیشهگران با آغوش باز و با سعهپژوهش

 رو اهمیت قائل شویم.معضالت پیش

 

 پیشنهادهاي نظري و کاربردي:

 هاي نظري جدید فیلسوفان تعلیم و تربیت استفاده شود.شود در این عرصه از یافتهپیشنهاد می -

گشاید، بلکه به تنیدن هاي پرورشی، نه تنها گرهی از مشکالت نمیصرف نگرش ایدئولوژیک به فعالیت -

 شود.مشکالتی دیگر منتهی می

هایی در این جهت دادن پژوهش فعالیت پرورشی مطلوب محصول فضاي باز آموزشگاه است. براي این منظور -

 عرصه ضروري است.

 

Abstract: 

The education system in various countries Because of their great role in human development is 

analyzed from different perspectives. Philosophers of education also according to their thoughts 

have spoken in later human education. The  need to address the issue of a goal to be pursued in the 

field of training. However, after examining these issues seems to be approaching philosophical 

consciousness can not address the problems of  breeding  area and. This study provides a 

theoretical basis for this. In this study, philosophical consciousness can be used to sense deep 

insight. So the research questions are: 

1. What are the challenges and issues in the field of training? 

2. What is the purpose of philosophical consciousness? 

3. consciousness  philosophical implications for the field of breeding What is the current 

educational system? 

This study is qualitative. Researchers analysis - inferential analysis of the issues have been farmed 
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areas. The findings and conclusions stated. 

Keywords: education, interaction, training, philosophical consciousness.  

 

 فهرست منابع:

هاي پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت. تهران: پژوهشکده مطالعات (. رویکردها و روش1161باقري، خسرو )

 فرهنگی و اجتماعی، وزارت علوم، نحقیقات و فناوري.

. 1. نشریه مدرس. شماره شکاف میان نظریه و عمل در تعلیم و تربیت(. 1156ــــــــــــــ ایروانی، شهین )ـــ

 .56پاییز 

. فصلنامه رشد آموزش قرآن و معارف اسالمیوگو با خسروباقري.  (. گفت1114ـــــــــــــــــ باقري، خسرو )

 1114. پاییز 16دوره بیست و هشتم. شماره: 

هاي (. چگونه توانایی اندیشیدن فلسفی کودکان را پرورش دهیم. ضمیمه کتاب داستان1110خسرونژاد، مرتضی. )

 نشربه  -فکري. چاپ: مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي 

ها و فنون تدریس(. ناشر: تهران. سازمان مطالعه و هاي آموزشی و پرورشی )روش(. مهارت1160شعبانی، حسن. )

 ها )سمت(.وین کتب علوم انسانی دانشگاهتد

 (. کتابچه مجموعه مقاالت. ناشر: مرکز نشر دانشگاه شیراز.  1167شمشیري، بابک )

. هاي اردویی در طبیعت: حلقه مفقوده تربیت در نظام آموزش و پرورش ایرانفعالیت(. 1161ـــــــــــــــــــ )

 موزش و یادگیري غیر رسمی.دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. همایش آ

(. فلسفه تعلیم و تربیت. )جلد 1(. درآمدي بر تعلیم وتربیت اسالمی. ج )1164کاردان، علیمحمد و همکاران )

 ها )سمت(.اول(. پژوهشکده حوزه و دانشگاه. ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

ها در غرب. ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه (. سیر آراء تربیتی1161کاردان، علیمحمد. )

 )سمت(.

هاي اکتشافی. تهران: مؤسسه (. رویکردي نمادین به تربیت دینی با تأکید بر روش1167کریمی، عبد العظیم )

 انتشارات قدیانی.

 تشارات طهوري.(. نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش. تهران: ان1167زاده، میرعبدالحسین )نقیب

(. مبانی نظري تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی 1110شوراي محققین و نویسندگان )

 جمهوري اسالمی ایران. ناشر: وزارت آموزش و پرورش جمهوري اسالمی ایران.

مهوري اسالمی (. مبانی نظري تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی ج1110گروه نویسندگان. )

 ایران.



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

454 

Beare, Headly (2001). Creature The Future School. Routledge Falmer Press.  

Hornby, A. S (2009). Oxford Advanced Learner,s Dictionary, Improve your writing with oxford 

iwriter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

457 

 واکاوی نقش انگیزه در یادگیری مادام العمر

 

 0، دکتر سید منصور مرعشی8دکتر مسعود صفایی مقدم، 3حجت اله رحیمی نسب

 

 چکیده 

زندگی ، یادگیري و انگیزه با همدیگر ارتباط وثیق دارند و از هم جدایی ناپذیرند. یادگیري فرآیند کسب مهارت و 

عنوان انسان ما داراي دانش ، معطوف به هدف است  و به وضوح براي حیات ، رشد و توسعه  انسان مهم است. به 

آنچه که مهم است این است که ما چگونه یاد می  ظرفیت هاي روانی منحصر به فردي  براي یادگیري هستیم.

 گیریم و چه چیز ما را به یادگیري در طول عمر متعهد می سازد. انگیزه بخش ضروري از فرآیند یادگیري است. 

تعریف انگیزه، انواع انگیزه، انگیزه از نگاه یادگیري مادام العمر و کتابخانه اي به -در این مقاله با روش تحلیلی

عاطفی،  –ي یادگیري پرداخته شد. انگیزه درونی شامل انگیزه معرفتی، انگیزه اجتماعی رویکرد انتقادي به انگیزه

اي و انگیزه نگیزه حرفه. انگیزه بیرونی شامل انگیزه اقتصادي، انگیزه تجویزي، انگیزه اشتقاقی، ا انگیزه و لذت است

. رویکرد ابزاري بررسی شد و 2. رویکرد انسانی و 1هویت است. همچنین دو رویکرد رایج در یادگیري مادام العمر 

سرانجام با نگاهی  انتقادي با زمینه دانش / قدرت فوکویی به انگیزه پرداخته شد  .ارتباط آنها به انگیزه تبیین شد 

.  ترویج درکی 2. ترویج درک فرد مدارنه و غربی از انسان  1ریات انگیزه را در راستاي این رویکرد انتقادي ، نظ

. ابزاري در راستاي قدرت می داند و در نهایت پیشنهاد می شود که انگیزه را باید به عنوان 1مردمدارنه از انگیزه   

 مفهومی رابطه اي در نظر گرفت .

 انگیزه ، روانشناسی ، آموزش مداوم یادگیري مادام العمر ،:   واژگان کلیدی
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 . مقدمه3

ترویج یادگیري مادام العمر توجه زیادي را از جامعه آموزش و کسب و کار به خود جلب کرده است . پژوهشگران 

و پیش بینی کنندگان روند ها با نگاه به نیاز هاي قرن بیست یکم همگان به اتفاق آرا در مورد اهمیت بهبود 

د و فناوري نیروي کار براي کنش مناسب و رقابتی در بازار جهانی هم صدا هستند . اما سئوالی که باید مداوم فر

پرسیده شود این است که چگونه می توانیم به بهترین نحو به ارتقاء نگرش یادگیري مادام العمر و مهارت ها  در 

 تمام سطوح آموزشی و در سراسر زندگی یک فرد کمک کرد ؟ 

(  نقش   2011، 1، مارتین 2005، ایلریس ،  2007ن حوزه یادگیري مادام العمر ) جارویس ، پژوهشگرا

روانشناسی و روانشناسان آموزشی را براي بستر سازي ، آگاهی بخشی و ایجاد نگرش نسبت به یادگیري مادام 

یري دارد انگیزه است، العمر حیاتی می دانند. یکی از سازه هاي مهم روانشناسی که نقش مهمی در تداوم یادگ

یادگیرنده مادام العمر فردي با انگیزه است و فرد با انگیزه یادگیرنده مادام العمر است . یادگیري مادام العمر 

نیازمند انگیزه براي تکمیل پروژه یادگیري در سراسر زندگی است. آنچه مردم را به حرکت می آورد انگیزه است، 

اینکه چرا  افراد در پروژه یادگیري به مدت زیادي و حتی به طول عمر درگیر می بنابراین درک انگیزه براي شرح 

 شوند و سماجت می کنند اساسی است. 

عوامل مختلفی در یادگیري فرد تاثیر دارند که جمله آنها می توان به هوش و استعداد فرد ، آمادگی ، تجارب 

میان همه عوامل اهمیت بیشتري دارد ) موسوي نسب، گذشته ، محیط یادگیري و انگیزه اشاره کرد . انگیزه از

(. پژوهش ها نشان دادند که انگیزه افراد در یادگیري اهمیت بیشتري در مقایسه با هوش داشته است. 1166

(. به این نکته باید توجه کرد که  1164همچنین انگیزه قوي به یادگیري عمیق و معنا دار می انجامد ) سیف ، 

 ر امر یادگیري نقش مهمی دارد ، اما این گونه نیست که فرد بدون انگیزه نتواند یاد بگیرد. هر چند انگیزه د

در این زمینه آزوبل معتقد است : بین انگیزه و یادگیري رابطه دوسویه است ، نه یک سویه ، لزومی ندارد که 

ابند . اغلب بهترین راه براي آموزش به فعالیت هاي یادگیري را به تعویق اندازیم تا اینکه عالیق و انگیزه ها رشد ی

افراد بدون انگیزه این است که ،  حالت انگیزشی او را موقتاً نادیده گرفته و تا آنجا که ممکن است به طور موثر 

 (.1166آموزش داد ) موسوي نسب ، 

ي فرآیند کسب مهارت و زندگی ، یادگیري و انگیزه با همدیگر ارتباط وثیق دارند و از هم جدایی ناپذیرند. یادگیر

دانش ، معطوف به هدف است  و به وضوح براي حیات  ، رشد و توسعه  انسان مهم است. به عنوان انسان ما داراي 

آنچه که مهم است این است که ما چگونه یاد می  ظرفیت هاي روانی منحصر به فردي  براي یادگیري هستیم. 

مر متعهد می سازد. انگیزه بخش ضروري از فرآیند یادگیري است  گیریم و چه چیز ما را به یادگیري در طول ع

                                                   
1 . Martin 



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

455 

که نه تنها در حوزه آموزش رسمی براي کسب مدارک تحصیلی و یا توسعه در شغل مهم است ، بلکه در تمام 

جنبه هاي زندگی  ، بدون تمایل به یادگیري  ، بعید است افراد به پتانسیل هاي  خود فعلیت بخشند ، و به افراد 

(  . انگیزه ، به  1111،  1یسته اي تبدیل شوند که پیامد هاي خوشایندي براي زندگیشان داشته باشد ) دوکشا

خصوص انگیزه درونی فرایندي است که در روابط متقابل بین فعالیت ، یادگیري و احساسات ، ظهور می کند ) 

ی از سازه هاي مهم روانشناختی در ارتباط با (. ،  از این رو بررسی مفهوم انگیزه به عنوان  یک 2001،  2بیکهارد

 یادگیري مادام العمر ضروري است.

 

 . روش شناسی 8

کتابخانه اي ، ابتدا منابع موجود در رابطه با موضوع احصاء شد و سپس با  -در این پژوهش با شیوه تحلیلی 

 نظري در موضوع مورد نظر عمل شد. گزینش و تحلیل منابع در جهت اشباع

 

 فته هاي پژوهش. یا0

نقطه شروع در درک انگیزه ، تعریف آن است ، نظریه هاي انگیزه در طول زمان تکامل یافته اند ، اما هنوز تعریف 

 بدون مناقشه اي از انگیزه وجود ندارد ، بنابراین در ابتدا باید تعریفی از انگیزه ارائه شود. 

و بیستم  انگیزه به عنوان سائق زیستی و یا نیروهاي انگیزه چیست ؟ از لحاظ تاریخی در اوایل قرن نوزدهم 

غریزي توصیف می شد که به ارگانیسم انرژي می داد و رفتار را به سوي اهداف خاص جهت می داد ، اغلب براي 

ارضاي نیاز هاي اساسی : نیاز به خوردن ، نوشیدن ، خوابیدن ، تولید مثل و غیره.  چنین شرح زیستی براي 

ز عمل انسان ناقص است. در نیمه دوم قرن بیستم ، روانشناسی تحت تاثیر انقالب شناختی ، تفسیر جامعی ا

نمی توان گفت که مدل هاي    رویکرد شناختی را  در مقابل رویکرد رفتاري ، زیستی و ناخودآگاه برجسته کرد .

چشم پوشی کند . با این حال   زیستی یا تکاملی انگیزه از بین رفته اند ، هیچ نظریه اي نمی تواند از نقش مغز

وراي این انقالب این درک وجود دارد که جهان اجتماعی که ما در آن ساکن هستیم تا حد زیادي ساخته دست 

( . روانشناسان در این دوره تمرکز را از اهداف بیرونی  به اهداف درونی معطوف 1177،  4و الکمن 1ماست ) برگر

 (. 2001،  7ین  چرخش تمرکز خود را بر روش هاي کیفی گذاشتند ) دنزینکردند و روش شناسی هم متاثر از ا

                                                   
1 . Dweck 

2 . Bickhard 
3 . Berger 

4 . Luckman 

5 . Denzin 
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،  1اصطالح انگیزه را می توان به عنوان عامل نیرو دهنده ، هدایت کننده و نگهدارنده رفتار تعریف کرد ) ریو

( انگیزه را علت و دلیل رفتار می داند  ، دلیل اینکه چرا ما بعضی رفتار  1115(. لفرانسوا )  1164، سیف ،  2007

 ها ر انجام می دهیم ولی بعضی دیگر را انجام نمی دهیم انگیزه هاي ما هستند . 

نگیزه را دقیق تر از انگیزش دانست ، انگیزه و انگیزش غالبا به طور مترادف به کار می روند . با این حال می توان ا

به این صورت که انگیزش را عامل کلی مولد رفتار اما انگیزه را علت اختصاصی یک رفتار به حساب آورد . اصالح 

( در این باره می گوید : انگیزه براي مشخص 1151انگیزه بیشتر در اشاره به رفتار انسان به کار می رود. راسل ) 

 .ه دلخواه یک رفتار به کار می رود ... پس اصطالح انگیزه در مورد حیوانات جایز نیستکردن قصد یا بازد

هنگامی که انگیزه انسان و انگیزه براي یادگیري را در نظر می گیریم به جاي دیدن انگیزه به عنوان سائقی ساده ، 

یزه را صفتی متعالی برشمرد . تقویت یا تجلی از رفتارگرایی  نشات گرفته از صفات شخصیتی ثابت  ، باید انگ

انگیزه را باید فرایندي دانست که به افکار ، احساسات و عمل ما به عنوان گونه اي منحصر به فرد شکل می دهد ) 

(. زیرا که ما گونه اي منحصر به فرد با ظرفیت شناختی ویژه هستیم که در یک ساختار اجتماعی  2011مارتین ، 

هان اجتماعی تعامل داریم . ما در جهان متغییري زندگی می کنیم بنابراین این تغییر پویا زندگی می کنیم و با ج

در نظریات و سازه هاي روانشناختی باید ملحوظ شود.اگر ما انگیزه را سائقی غریزي و ثابت بدانیم ، نمی تواند به 

 پویایی ما در درک جهان و کنش ما  کمک کند .

سان نتیجه تعامل پویاي عوامل فردي ، رفتار و محیط فیزیکی و اجتماعی است در نظریه شناخت اجتماعی رفتار ان

در نتیجه این تعامل ،  شناخت ، افکار ، باورها ، نگرش ها  ، در قالب فرایند ،   واقعیت و    .( 1115،  2) بندورا

دگیرنده مادام العمر است و معنی را می سازند و انگیزه نیز در این فرآیند تحول پیدا می کند . شخص با انگیزه یا

یادگیرنده مادام العمر شخصی با انگیزه است . بنابراین انگیزه سازه اي است متکامل و متغییر نه ثابت و به همین 

دلیل است که نظریاتی که انگیزه را در ارتباط با یادگیري مادام العمر بررسی می کنند باید به پویایی انگیزه اعتقاد 

 داشته باشند. 

این رو هر تعریفی از انگیزه انسان پیچیده است . انگیزه نیروي نشات گرفته از تعامل پویاي ذهن فعال در جهان  از

 اجتماعی معطوف به هدفی ) شایستگی ( است .

 

  :انواع انگیزه 

عی به طور کلی انگیزه به دو بخش درونی و بیرونی تقسیم می شود . اما هر یک از این دو بخش خود داراي انوا

بعد درونی انگیزه بررضایت حاصله از فرآیند یادگیري و خود یادگیري تاکید دارد و بعد بیرونی به  هستند.

                                                   
1 . Reeve 

2 . Bandura 
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 یادگیري به عنوان وسیله اي براي بدست آوردن اهداف خارجی تاکید دارد.

اي مثال انگیزه درونی : انگیزه درونی عبارت است از انگیزه هاي که از درون خود فرد سرچشمه می گیرد . بر

رضایت از انجام موفقیت آمیز یک عمل می تواند انگیزه اي براي ادامه و استمرار آن عمل یا فعالیت باشد )بیژنی ، 

(. انگیزه درونی حاصل تقویت کننده هاي شخصی هستند مثل رضایت خاطر حاصل از یادگیري و کسب 1110

 ل از آن خود اثر تقویتی دارند.دانش .  در این نوع انگیزه ، فعالیت یادگیري و نتایج حاص

 انواع انگیزه درونی :

انگیزه معرفتی : یادگیري و دانش منبعی براي رضایت و لذت بردن هستند . انگیزه در فرآیند یادگیري ، کسب  .1

دانش ، مهارت ها ، نگرش و غیره  با محتواي خود پیوند دارد . انگیزه با محتوا پیوند دارد  ) من هر چیز مربوط به 

اقتصاد را دوست دارم ، من دوست دارم دیدگاه عقالنی در باره چیز ها داشته باشم (. بعد عاطفی در این نوع 

انگیزه وجود دارد ) من دوست دارم ، من عشق می ورزم  و غیره (. گاهی اوقات لذت بردن از یادگیري به باز 

 (.2001،  1امد ) لویساکردن ذهن ، توسعه فراشناخت  و به گسترش و غنی سازي روح می انج

عاطفی : بزرگساالن به فعالیت هاي یادگیري و آموزش عالقمندند ، زیرا آنها می خواهند  –انگیزه اجتماعی  .2

ارتباطات اجتماعی برقرار کنند ، روابط جدید ایجاد کنند ، آنها خواستار پیوستن به گروه هستند ، آنها خواستار 

 ی هستند.ارتباط جهت تقویت پیوند هاي اجتماع

انگیزه لذت : مشارکت بزرگساالن در فعالیت هاي یادگیري به لذت مشارکت نیز مربوط است . البته این به جو  .1

 و فضاي آموزشی که در آن قرار دارند مربوط است.  در این جا لذت از محتواي یادگیري مستقل است.

 انگیزه بیرونی:

. منبع اسناد انگیزه در بیرون از فرد قرار دارد . براي مثال انگیزه بیرونی حاصل تقویت کننده هاي محیطی است 

فرد براي دستیابی به جایزه خاص دست به اقداماتی می زند. انگیزه بیرونی مربوط به رضایت و پاداشی خارج از 

 فرآیند یادگیري و آموزش می شود . آموزش و یادگیري وسیله اي براي بدست آوردن اهداف دیگر است. 

 گیزه بیرونی:انواع ان

انگیزه هاي اقتصادي : دالیل بزرگساالن براي شرکت در فعالیت هاي یادگیري به صراحت شامل مزایاي  .1

 اقتصادي است ) به طور مستقیم و یا غیر مستقیم شامل ارتقاء یا ترفیع در کار است( .

بیرونی  ، مانند تعهد و یا  انگیزه هاي تجویزي : در برخی موارد مشارکت در یادگیري به دلیل فشار هاي آشکار .2

تحمیل که از ناحیه بیرونی وارد می شود ، است. گاهی اوقات نیز فشار هاي ظریف و زیر پوستی ، مانند فشار هاي 

 اجتماعی براي یکرنگی و مطابقت ، تاثیرات سلسله مراتب و غیره عامل مشارکت در یادگیري می شوند.

                                                   
1 . Luisa 
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یل مشارکت بزرگساالن در یادگیري دوري  واجتناب از فعالیت یا انگیزه هاي اشتقاقی : گاهی ممکن است دل .1

موقعیت ناخوشایند است. بزرگساالن ترجیح می دهند در فعالیت یادگیري مشارکت کنند تا از خستگی ، رنج و 

 ناخوشایندي کار ) مانند فضاي ناخوشایند ، یکنواختی ، عدم عالقه حرفه اي و تعارضات شخصی ( فرار کنند.

ه عملی حرفه اي : دلیل یادگیري بزرگساالن ، مربوط به بهبود شایستگی ، دانش و مهارت هاي است که انگیز .4

که براي فعالیت هاي حرفه اي خاص مورد نیاز است. هدف ، بهبود حرفه اي عملکرد جهت انطباق با تغییرات 

این بحث مربوط به وظایف  است. یادگیري یک ابزار حرفه اي و یک پاسخ ابزاري به یک چالش حرفه اي است.

 سنتی آموزش مداوم ) توسعه شایستگی ( است.

انگیزه هویت : این انگیزه یادگیري ،  جهت کسب شایستگی ، دانش ، مهارت ها براي تغییر یا حفظ ویژگی  .7

هاي هویتی بزرگساالن است. این انگیزه می تواند از منظر حرفه اي ، فرهنگی و اجتماعی درک شود ) جهت 

دریافت مدرک ، صالحیت ، براي حفظ یا کسب موقعیت و غیره ( .این انگیزه بر تصوري اجتماعی متمرکز است و 

 نسبت به انگیزه اقتصادي خارجی است  .

انگیزه حرفه اي : یادگیري توسط منطق هدایت حرفه اي ، مدیریت حرفه یا گرفتن یک کار جهت دهی می  .7

ستگی ، دانش یا مهارت هاي براي حفظ شغل ، گرفتن شغل جدید یا بهبود شود . بزرگساالن خواستار بهبود شای

 شغل خود هستند. این انگیزه معطوف به حرفه ، آینده حرفه اي ، تحرک و استفاده از فرصت هاست. 

ی طبقه بندي فوق به انواع انگیزه افراد براي پرداختن به یادگیري مادام العمر از منظر انگیزه هاي درونی و بیرون

، سعی در  پرداخته است .  پژوهشگر با احتساب رویکرد هاي رایج در یادگیري مادام العمر و ارتباط آنها با انگیزه

تبیین جامع تري از انگیزه بزرگساالن به یادگیري دارد . از اینرو به رویکرد هاي رایج در یادگیري مادام العمر و 

 ارتباط آنها با انگیزه می پردازد.

 

 یادگیري مادام العمرانگیزه و 

انگیزه براي یادگیري موضوعی است که در دهه هاي اخیر به طور فزاینده اي مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته 

است . اما مطالعات اندکی در حوزه  انگیزه براي یادگیري از منظر مادام العمر صورت گرفته است . تنها مطالعه 

1نظریه کنترل طول عمر  "به    ( است که2010 )2و شولز   1انجام شده در این باره اثر هیکهوزن 
معروف است     "

این نظریه استدالل می کند که افراد ، عامل فعال در شکل دادن به زندگی خود هستند . آنها مسیري توسعه 

ل به اهداف محور را دنبال می کنند که می تواند معطوف به اهداف بلند مدت باشد و  آنها با اشتغال و عدم اشتغا

                                                   
1 . Heckhausen 

2 . Schulz 

3 . Lifespan theory of control 
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 (. 2011خاص به پروژه هاي بلند مدت در زندگی خود متعهد باقی می مانند ) مارتین ، 

در این نظریه  تداوم موجودیت فرد به عنوان یادگیرنده مستلزم اشتغال به آموزش مادام العمر است. پس از 

شکست ها ایستادگی کنند. آنها انگیزه استقرار این هویت یادگیرنده ، افراد سعی می کنند در برابر موانع مختلف و 

ها و اهداف شان را از طریق استراتژي هاي کنترل تنظیم می کنند.  این استراتژي هاي کنترل می تواند اولیه و 

 ثانویه باشد: 

و همکارانش ، فرآیند هاي کنترل اولیه معطوف به تغییرات جهان به سوي کنترل محیط مطابق  1به عقیده روتبام

رد است. در مقابل ، فرآیند هاي کنترل ثانویه معطوف به تغییر خود مطابق مسیر نیروي هاي محیطی خواست ف

است . این دو فرآیند با همدیگر به بهینه سازي حس فرد از کنترل  ، حتی زمانی که شرایط ، ظرفیت فرد براي 

استراتژي هاي کنترل ثانویه براي (.   2010کنترل را محدود می کنند می پردازند ) در هیکهوزن و همکاران ، 

تعدیل ناامیدي و موانع و غلبه بر محدودیت هاي که در مکان وجود دارد شامل طبقه ، جنسیت و جو سیاسی ، 

 اقتصادي و تاریخی استفاده می شود.

محیط این نظریه اذعان دارد که انگیزه افراد در سراسر عمر خود وابسته به توسعه تطبیقی میزان کنترل خود از 

است. تالش انسان در سراسر عمر  درجهت ، تامین غذا ، سرپناه ، جفت یا همسر ، مراقبت از فرزند و سالمتی 

است . این عوامل ، مولفه هاي کنترل اولیه محسوب می شوند . در واقع می توان گفت مولفه هاي کنترل اولیه 

یاز ها و زوال کنترل اولیه ، کنترل ثانویه در دوره هاي متناسب با سطح اول  و دوم هرم مازلو است . با تامین این ن

بعدي زندگی انسان بروز می کند و انگیزه فرد را براي ادامه زندگی را تقویت می کند . توجه به کار ، خانواده ، 

دن و تفریحات و آگاهی از مولفه هاي کنترل ثانویه است.  فرد براي حفظ این مولفه هاي انگیزه الزم براي فعال بو

آموزش را تا پایان عمر حفظ می کند.  این دیدگاه ، دیدگاهی رفتارگرایانه در باره انگیزه انسان به یادگیري است و 

درقالب تئوري کنترل منتج شده از رویکرد رفتاري عمل می کند . این دیدگاه به  درک دقیقی از انگیزه انسان به 

گرایانه نمی توان تحلیل دقیقی در مورد کلیت انسان ارائه دارد از یادگیري نمی انجامد چرا که با پیش فرض رفتار

این رو ما به رویکرد هاي دیگر در حوزه یادگیري مادام العمر و ارتباطشان با انگیزه انسان براي یادگیري می 

 پردازیم.

 دیدگاه هاي رایج در یادگیري مادام العمر

 ه هدف اشتغال به آموزش مداوم در دو دسته قرار می گیرند .دیدگاه ههاي رایج در یادگیري مادام العمر دریار

و  . رویکرد انسانی / درونی : این رویکرد یادگیري را به خاطر خود یادگیري ،  براي لذت بردن ، براي رشد 1

 (.  2005،  2رضایت شخصی یا براي ارزیابی انتقادي جامعه در نظر می گیرد ) ریکوسکی

                                                   
1 . Rothbaum 

2 . Rikowski 
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ادام العمر در راستاي رضایت درونی فرد تفسیر می شود .  بدیهی است که ایده در این رویکرد یادگیري م

یادگیري مادام العمر به افالطون بر می گردد و گره خوردن یادگیري به رضایت شخصی قطعا از آنجا نشات می 

در واقع  گیرد. در نزد افالطون آموزش و پرورش ، کمربند محافظ  جمهوري در یک فرایند مادام العمر است .

افالطون به صراحت می گوید که آموزش و پرورش از دوران کودکی آغاز می شود و تا پایان زندگی ادامه دارد ) 

(. براي افالطون بخش مهمی از یادگیري فرد بواسطه ارتقاء  2001، به نقل از آسپین ،  217پروتاگوراس ، ص 

یتی فکري ، عقالنی می دانست که هر نوع اطالعاتی درک و فهم و تحقق خود است. وي آموزش و پرورش را فعال

را مناسب آن نمی دانست. وي مخالف با کسب صرف مهارت بود و آموزش و پرورش را در راستاي انسان شدن و 

( از طرفداران افالطون ،  هدف آموزش مداوم  را انتقال دانش  2010به مقام فهم رسیدن می دانست . پاترسون ) 

میق ترین هوشیاري یا آگاهی در افراد می داند . وي معتقد است مهارت آموزي تنها در صورتی از طریق ایجاد ع

که ذاتاً ارزش یادگیري را داشته باشد و صرفاً مهارت ابزاري نباشند در زمره دانش محسوب می شوند . او همچنین 

به رضایت شخصی منتهی می شود.  اشتغال افراد به یادگیري را بواسطه لذت خود یادگیري می داند که سرانجام 

رضایت شخصی یک کیفیت است. رضایت شخصی وابسته به جنبه هاي از زندگی است که ارزشمند است ، وابسته 

 به دستاورد هاي است که براي انسان رضایت پایدار به همراه دارد. 

یادگیري در زندگی موجب  ارتباطی قوي بین یادگیري ، رشد ذهن و رضایت شخصی وجود دارد . تمایل به ادامه

افزایش درک انسان می شود . فرد اطالعات جدید را در راستاي کاوش موضوعی جدید ، جهت افزایش درک 

عمیق خود از طبیعت و حیات پیرامون جستجو می کند و این امر به توسعه درک و تعامل ما با جهان به عنوان 

 ادل روانی می شود.یک انسان کمک می کند و منجر به رضایت درونی و تع

رضایت درونی داراي منافع پایدار  براي فرد است  است. به عنوان مثال دانش ما از رانندگی،  منافع مقطعی براي 

ما دارد  اما دانش ما از فلسفه کالسیک یونان لذت پایدار  دارد ، لذتی که از خواندن فلسفه یونانی نصیب فرد می 

به خاطر خود یادگیري منجر به رضایت درونی می شود. از لحاظ تجربی هم  شود ماندگار و اصیل است.یادگیري

این حقیقت آشکار است که افرادي که به یادگیري و آموزش در طول عمر خود می پردازند کمتر مستعد ابتال ء به 

به خاطر (. پرداختن به یادگیري 2011زوال عقل و آلزایمر هستند و روحیه و نشاط بیشتري دارند ) مارتین ، 

رضایت شخصی و خود یادگیري به احتمال زیاد به افزایش سطح عمومی آموزش و پرورش و ترویج احترام به 

 آموزش و پرورش منجر خواهد شد.

یکی دیگر از مولفه هاي که به انگیزه درونی مربوط می شود و در راستاي یادگیري مادام العمر است ، مولفه کسب 

آغاز زندگی مامشتاق شایسته شدن ، شایسته باقی ماندن و افزایش شایستگی خود شایستگی در انسان است. از 

 (. کسب شایستگی موجبات انگیزه ما را براي پرداخت به یادگیري فرآهم می کند.2011هستیم ) مارتین ، 
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یستگی  شایستگی ویژگی زیربناي فرد است که به طور کلی با عملکرد اثر بخش فرد در یک وضعیت رابطه دارد. شا

به عنوان کیفیتی موثر ، توانایی ، کفایت و موفقیت فرد را تجلی می بخشد و در مقابل با عدم کفایت و ناکارامدي 

(. همچنین یک  2007،  1است.کسب شایستگی نیازي درونی و ذاتی براي مواجهه با محیط است) الیوت و دوک

( در سراسر زندگی است. انسان براي کسب  1167،  2نیاز اساسی روانی  براي رفاه جهانی ) دسی و ریان

شایستگی نیازمند پرداختن به یادگیري در سراسر عمر است از این رو کسب شایستگی انگیزه اي براي یادگیري 

 مادام العمر است.

 . رویکرد ابزاري / بیرونی : این رویکرد یادگیري مادام العمر را وسیله اي براي حفظ اشتغال و به روز شدن در2

جهت اقتصاد جهانی می داند.  یادگیري و یادگیري مداوم ازجانب سیاستمداران ، دانشگاهیان و دیگران به دلیل 

( معتقد  2011نوید راه حلهاي براي بحران هاي اقتصادي و اجتماعی قرن حاضر مورد توجه قرار گرفت. مارتین ) 

 رقابتی بازار جهانی بهترین انطباق را داشته باشند. است  تنها شهروندان آموزش دیده و فعال می توانند در محیط 

وزیر آموزش و پرورش بریتانیا اظهار داشت که : با افزایش جهانی شدن ، بهترین راه براي اخذ  1دیوید بالنکت

شغل و نگهداشت آن داشتن مهارت هاي مورد نیاز کارفرما است. براي افرادي که می خواهند امنیت شغلی داشته 

 (. 2007،  4ملتی که می خواهد در جهان به رقابت بپردازد ، یادگیري عامل کلیدي است )مورگانباشند و 

اولویت رقابت اقتصادي ملت ها ، کسب سود بیشتر در بازار جهانی و بالتبع رفاه اجتماعی براي جامعه خود است. 

وي کار و تولید بیشتر می داند . این نگاه منفعت طلبانه و ابزاري یادگیري را وسیله اي در خدمت بهروري نیر

کارفرمایان نیروي کاري را به خدمت می گیرند که فناوري بهتري داشته باشد و موثر تر باشد . از سوي دیگر 

سرعت باالي فناوري هر روزه نیروي کار را با چالش جدید مواجه می کند. از این رو افراد براي پایداري در شغل ،  

هارت هاي جدید را دارند . یادگیري در راستاي آماده کردن نیروي کار  کارامد و انعطاف انگیزه یادگیري و کسب م

 پذیر مورد استفاده قرار می گیرد . 

این که این انقالب اقتصادي تا کجا پیش خواهد رفت و چه سرانجامی دارد ، معلوم نیست . اما آنچه که واضح 

ا مفهوم  اصیل آموزش و پرورش است . آموزش و پرورش فقط است این استفاده ابزاري از یادگیري در تضاد ب

 کسب مهارت نیست بلکه رسیدن به مقام فهم و تعقل نیز می باشد. 

(  2011، مارتین ،  2005، آسپین ،  2001از پژوهشگران حوزه یادگیري مادام العمر ) جارویس ،  عده اي

معتقدند با قربانی کردن یادگیري مادام العمر در راستاي ارتقاء نیروي کار براي اقتصاد رقابتی ، دیگر مفاهیم 

، یا یادگیري براي رشد شخصی و  یادگیري به طور ضمنی کم ارزش می شوند. ایده یادگیري به خاطر یادگیري 
                                                   
1  .Elliot and Dweck 
2 . Deci and Ryan 

3 . David Blunkett 

4 .Morgan 
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اجتماعی و ارزیابی انتقادي از جامعه به نظر می رسد در سایه سیاست هاي یادگیري مادام العمر ، سحر و جادوي 

خود را از دست داده است.  اما آنچه که مسلم است این است که یادگیري مادام العمر در راستاي بهروري نیروي 

یاست هاي آموزشی ملت هاست و انگیزه براي یادگیري مهارت ها در افراد  براي کار ، واقعیتی برجسته در س

 حفظ شغل به طور فزاینده اي وجود دارد. 

رویکرد هاي رقیب یا انتقادي ، انگیزه افراد براي یادگیري مادام العمر در راستاي بهروري نیروي کار و حتی انگیزه 

لش می کشند و معتقدند رویکرد هاي رایج در حوزه یادگیري مادام فردي و درونی افراد براي یادگیري را به چا

العمر در راستاي تامین منافع قدرت و سیاستمداران است. از این رو به طور مبسوط در ادامه به این رویکرد می 

 پردازیم.

 

 رویکردي انتقادي به انگیزه یادگیري مادام العمر

اري از کشور ها یادگیري مادام العمر را راه حلی براي مشکالت گفتمان رایج در آموزش مداوم معتقد است بسی

کنونی خود که ناشی از پدیده جهانی شدن و اقتصاد رقابتی است  محسوب می کنند. این گفتمان بر این باور 

امه اي  و است که افراد ذاتاً انگیزه یادگیري دارند ، از این رو مشکالت انگیزه اي افراد ناشی از موانع ساختاري ، برن

موقعیتی می باشد و اگر این موانع برداشته شود ، افراد و به خصوص بزرگساالن می توانند به طور طبیعی انگیزه 

 یادگیري داشته باشند بنابراین انگیزه را سازه اي مقیم در فرد می داند .

فرض مبنایی گفتمان مذکور خوانش انتقادي ادبیات کنونی در حوزه انگیزه یادگیري مادام العمر نشان می دهد  

این است که انگیزه امري است فردي است و مشکالت انگیزه ناشی از فرد است . با چنین فرضی به جاي حل 

 مشکل انگیزه ، از آن به عنوان ابزاري جهت کنترل استفاده می کنند.

تباطی می داند. انگیزه رویکرد انتقادي به جاي دیدن انگیزه به عنوان مفهومی فرد محور ، آن را مفهومی ار

بزرگساالن یا عدم آن به بهترین وجهی در ارتباط با مشکلی که وجود دارد درک می شود. به جاي اینکه بپرسیم 

چه چیزي بزرگساالن را به یادگیري بر می انگیزد . پژوهش ها باید به این جهت سوق داده شود که چه کسی می 

شود و به چه دالیلی چنین نتیجه اي می گیرد. این رویکرد با روش  گوید انگیزه بزرگساالن ، مشکل محسوب می

رد پاي قدرت را آشکار می سازد و نشان می دهد که چگونه گفتمان رایج یادگیري مادام  1تبارشناسی فوکویی

العمر به عنوان پاسخی سیاسی به جبر اقتصادي و تکنولوژیکی تعیین شده است . از این رو تالش بزرگساالن را 

براي پاسخ به این جبر اقتصادي و تکنولوژیکی ناکافی و ناقص می دانند. کنشگران انتقادي معتقدند که ما باید به 

 جاي اینکه بگوییم انگیزه چیست ؟ باید بگوییم انگیزه چه کار می کند ؟

                                                   
1 . Foucault 
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 رویکرد قدرت / دانش فوکویی نسبت به انگیزه بزرگساالن 

ظورش این نبود که هر چه دانش فرد بیشتر شود قدرتش افزون می شود فوکو گفت که دانش قدرت است . اما من

 (. 1117یا هر دانشی قدرت به همراه دارد ، بلکه معتقد بود قدرت با دانش مالزم است ) فوکو ، 

در این نگاه قدرت در قالب دانش چنان طراحی می شود که اجازه می دهد افراد فکر کنند در مسیري گام بر می 

خودشان می خواهند. به عنوان مثال ، دانشی که می گوید زنان براي هر فرصت شغلی مناسب نیستند یا دارند که 

دانشی که می گوید فراگیران بزرگسال با پاداش هاي کوتاه مدت براي شرکت در دوره هاي مورد نیاز صنعت 

،  1نه ها هستند ) توبیاسبرانگیخته می شوند یا آموزش بزرگساالن در راستاي شهروندي فعال ، از این نمو

، 2(.  این گونه دانش ها که مفروض گرفته می شوند ، هیچگاه مورد پرسش قرار نمی گیرند ) برگر و الکمن 2000

( و چون افراد زیادي از این فرض استفاده می کنند به قدرت آن می افزایند. بنابراین  2007، 1در هلن  1177

یا اشیاء نظام می دهد ، درستی یا نادرستی ، مطلوبیت یا عدم مطلوبیت ،  دانش هرگز خنثی نیست ، دانش به فرد

واقعی یا غیر واقعی بودن را تعیین می کند و در نتیجه به عنوان راهی جهت رجحان عمل یا رابطه اي خاص اقدام 

قاعده مستثنی  می کند و دیگرانی را بی ربط یا نامشروع قلمداد می کند. تنه دانش مربوط به انگیزه هم از این

 نیست. 

( معتقد است که دانش خود را هم تاسیس می کند ، زیرا داراي موادي است که از آنها هویت  1111)  4گرگن

 (.  1111،  7)گیدنز انواع مختلف دانش می تواند انواع هویت را تولید کند.ایجاد می کند 

 نظریات انگیزه اي سه خط را دنبال می کنند:نظریات انگیزه اي هم می توانند هویت خاصی را تولید کنند. 

. ابزاري در راستاي قدرت 1.  ترویج درکی مردمدارنه از انگیزه   2.ترویج درک فرد مدارنه و غربی از انسان  1

 هستند .

 

 نظریات انگیزه در جهت ترویج درک فرد مدارنه و غربی از انسان :

فردگرایانه منبعث از فرهنگ غرب نسبت به نیاز ها و انگیزه فرد برخی از نظریات انگیزه به ترویج و برتري نگاه 

خود شکوفایی را در باالي  7دارند . مثال بسیاري از نظریات انگیزه خودشکوفایی فردي را ترویج می کنند. مازلو

. این در نیاز براي موفقیت متبلور ساخت 1خودشکوفایی را از طریق کار و مک للند 5هرم خود قرار داد ، هرزبرگ

                                                   
1 . Tobias 

2 . Berger and Luckmann 

3 . Helene 

4 . Gergen 

5 . Giddens 

6 . Maslow 

7 . Herzberg 
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سه نظریه پرداز نیاز هاي اجتماعی را به اهمیت خودشکوفایی فردي نمی دانند و این یک رویکرد غربی است . در 

صورتی که در رویکرد شرقی اجتماع شبکه اي است که فرد در این شبکه تعریف می شود. مثال هاي زمینه اي 

ه دارد . مثالً دانش آموز کره جنوبی کنترل دیگري هم وجود دارد که به تفاوت هاي فرهنگی شرق و غرب اشار

والدین را ناشی از عشق و عالقه می داند  ، در صورتی که دانش آموز امریکایی اعتقاد دیگري دارد. از این رو می 

توان گفت این قدرت است که به ترویج دانشی خاص در جهتی خاص همت می گمارد . بنابراین نظریات مربوط 

ن قاعده خارج نیستند و متاثر از قدرت هستند. نظریات غربی همیشه صدق نمی کنند ، حتی در به انگیزه هم از ای

غرب . بسیاري از نظریات انگیزشی به دلیل غفلت از هنجار ها و تفاوت هاي فرهنگی و اجتماعی دچار انتقاد 

 (.2007هستند و داراي قدرت توجیهی پایینی هستند) هلن ، 

 

 راستاي ترویج درکی مردمدارنه :نظریات انگیزه در 

دیدگاه دوم معتقد است که نظریه هاي انگیزه مردمدارانه هستند. یعنی دکترین مرد محوري حاکم است و تجارب 

مردان به همه انسان ها تعمیم داده می شود. بسیاري از پژوهش ها به طور مداوم مردان را به عنوان نرم یا هنجار 

اندارد بالمنازع  در نظر می گیرند . در بسیاري از مدل هاي اشاره شده در قسمت قبل جامعه  و یا به عنوان است

مانند ، مدل مازلو ، هرزبرگ و مک للند ، زنان استثناء محسوب شده اند و این مدل ها مناسب آنها نیست.میل 

ل و مراقبت از کودک زنان به ارزش و روابط اجتماعی فراتر از فرض مدل است. حوزه خصوصی زنان ، کار در منز

که در اکثر فعالیت هاي زنان رواج دارد به عنوان مانع دیده می شود. حتی در بسیاري از نظریات آموزش مداوم و 

انگیزه ، مراقبت از کودکان و وظایف زنان در خانه به عنوان یک مانع محسوب می شود که باید برطرف شود) هلن 

،2007.) 

 

 اري براي قدرت :نظریات انگیزه به عنوان ابز

سومین نگاه ، انگیزه را به عنوان ابزاري در خدمت قدرت می داند. بسیاري از نظریات انگیزه که در قالب گفتمان 

انسان گرا قرار می گیرند از نگاه انتقادي خیرخواهانه به نظر نمی رسد. هنگامی که به طور مشخص به زمینه هاي 

ند و اینکه به چه دلیل و براي چه کسی ، می نگریم تصویر دیگري پدیدار که این گونه نظریات  در آنها رشد کرد

می گردد. خریدار اصلی نظریه انگیزه صنعت بود و هدفش افزایش بهروري و حل و فصل اعتراضات کارگري بود ) 

 (.1111،  2اوکانر

                                                                                                                                                          
1 . Mcclelland 
2 .Oconner 
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جهت کنترل مردم استفاده نظریه ها در مورد اینکه چه چیزي نشانه و عالمت انسان بودن است به عنوان ابزاري 

( توضیح می دهد که چگونه روانشناسی از یک موضوع نسبتاً گمنام و مشکوک در اوایل 1117)1می شود. هرمان

میالدي به یک رشته تاثیر گذار رسید که همه ابعاد جامعه را متاثر ساخت. روانشناسی براي توضیح پدیدها  1100

مانند جنگ ) ارتش اولین کارفرماي روانشناسی بود ( ، فقر ، ناآرامی هاي ، مورد استفاده قرار گرفت . پدیده هاي 

نژادي ، بیکاري ، رشد اقتصادي، مشکالت اجتماعی ، مشکالت آموزش و پرورش و حتی انقالب از روانشناسی 

مثل استفاده کردند. روانشناسی درمورد تفسیر فرد هم متناسب با خواست کارفرمایان خود عمل می کرد . مدلی 

مدل مازلو اومانیستی است ، اما در واقع به خوبی می توان به آن مدلی نخبه گرایانه گفت.  این مدل به صراحت 

می گوید که همه انسان ها پتانسیل رسیدن به خودشکوفایی را دارند ، اما فقط تعدادي می توانند روي رسیدن به 

وغ تبدیل می شود. اگر فقط تعداد کمی می توانند به آن حساب کنند ، بنابراین ، خودشکوفایی به وعده اي در

خودشکوفایی برسند ، پس بقیه بشریت به لحاظ روانی مشکل دارند. عالوه بر این آنها بیان می کنند که براي 

اصالح این نارسایی تنها می توان بروي فرد اتکا کرد  ، و درگیر شدن در فعالیت سیاسی یا عمل جمعی و یا تغییر 

 (. 2007جتماعی  توصیه نمی شود ) هلن ، شرایط ا

مشکالت اجتماعی را با علل روانی توجیح می کند و درنتیجه مداخله در روح و روان مردم 2روانشناسی مانند مایو

(  معتقد است روانشناسان بیشترین خدمت را به سیاست کرده است و به 1117را مشروع می داند. هرمان ) 

 افراد استفاده شده است.عنوان استتاري جهت کنترل 

 

 انگیزه به عنوان مفهومی رابطه اي 

این بخش به بررسی انگیزه پرداخته است و نه تنها حمایت هاي تجربی از این سازه فرضی را مناقشه اي می داند ، 

ارزش بلکه دانش موجود را در راستاي رجحان نگاه غربی ، فردگرایانه ، مرد محور و ابزاري می داند که جامعه ، 

هاي اجتماعی و زنان را به حاشیه رانده است. عالوه بر این دانش روانشناسی مربوط به انگیزه می خواهد همه 

فردي مرتبط بداند. در حالی که سیاستگذارن ، گفتمان ها ، ساختار ها و  -مشکالت اجتماعی را با عوامل روانی

 تند.نهاد ها عوامل نامرئی هستند که عامل مشکالت اقتصادي هس

در این ساز و کار گروهی از مردم را که به بزرگساالن شهرت دارند را به نداشتن و یا کم داشتن آموزش و پرورش 

متهم می کنند . دانش موجود در مورد انگیزه داراي پیامد هاي از قدرت براي آموزشگران بزرگسال است. به جاي 

 ابزاري جهت کنترل و بهره وري استفاده شود. حل مشکل این بحث نشان می دهد که انگیزه می تواند به

نقطه عزیمت این بحث این سئوال است که چه چیزي بزرگساالن را به ادامه آموزش یر می انگیزد؟  اما باید 

                                                   
1 .Herman 

2 .Mayo 
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 پرسید که چه کسی می گوید این یک مشکل است ؟ چرا و با چه شواهدي ؟ 

ش هاي آینده باشد. انگیزه در راه هاي مختلفی انتقادیون پیشنهاد می کنند که سئوال دوم نقطه عزیمت پژوه

مفهوم سازي می شود ، به جاي اینکه انگیزه را بحثی مربوط به فرد بدانیم بهتر است آن را مفهومی رابطه اي 

محسوب کنیم. به سختی می توان در مورد انگیزه بدون ارتباط با چیزي صحبت کرد. فرد می تواند به کار ، 

چیز دیگري برانگیخته شود . اما بدو ن هیچ ، انگیزه اي وجود ندارد. کسی که نمی خواهد مطالعه ، بازي و یا 

مطالعه کند و یا به هر دلیلی مشارکت نمی کند ، هیچ مشکلی ندارد و نیازي به نظریه روشنگر و یا سیاستی که 

 در مورد او انجام داد، نیست.

و جوهر ، و در عوض به دنبال مفهومی رابطه اي  و کنارگذاشتن جستجو براي انگیزه به عنوان یک ماهیت 

استداللی گشتن ، منجر به باز شدن دورنماي جدیدي نسبت به دانش روانشناختی و آموزش بزرگساالن می شود. 

این مسئله رد پاي قدرت را آشکار می کند و نشان می دهد که چگونه گفتمان یادگیري مادام العمر به عنوان یک 

به جبر اقتصادي و تکنولوژیکی ، یادگیرندگان بزرگسال را به عنوان افرادي ناقص و نامساعد براي واکنش در پاسخ 

 چنین فضایی در نظر می گیرند . 

 

 . نتیجه گیري4

از دیدگاه پژوهشگر ،   این که نگاه ابزاري به انگیزه بزرگساالن از جانب دولت ها و نهاد هاي تاثیر گذار در جهت 

به بهروري بیشتر وجود دارد ، یک واقعیت است . کشورهاي مختلف براي رقابت اقتصادي بهتر ترغیب بزرگساالن 

، نیازمند نیروي انسانی کارآمد است. با توجه به اینکه سرعت تغییر و توسعه فناوري زیاد است ،  دولت ها براي 

به روزآوري دانش نیروي انسانی باقی ماندن در عرصه رقابت اقتصادي و ایجاد فرصت هاي  رفاهی بیشتر نیازمند 

خود هستند و به همین دلیل در جهت ترغیب و ایجاد انگیزه تالش هاي را انجام می دهند. مخالفت محض با نگاه 

ابزاري به انگیزه یادگیري مادام العمر به منزله کتمان واقعیت موجود است. زیرا که دولت ها یراي رفاه اقتصادي 

ي انسانی کارامد هستند. اما اگر این نگاه ابزاري ، پیش فرض کلیه سیاست هاي مربوط بیشتر حتماً نیازمند نیرو

به یادگیري مادام العمر باشد ، لذت و رضایت درونی حاصل از یادگیري را از انسان ها می زداید. منظور این است 

دي مالیم به یادگیري مادام که سیاست هاي ترغیب کننده یادگیري مادام العمر باید از افراط دوري کند و رویکر

العمر داشته یاشد. بر این اساس سیاست هاي آموزشی یک کشور در دوران آموزش رسمی باید یادگیري را در 

جهت انگیزه درونی  و لذت جویی ترغیب نمایید تا خصلت رضایت شخصی و لذت درونی از یادگیري را درضمیر 

 انگیزه هاي بیرونی مثل شغل ، بهروري و غیره تمرکز کند.افراد پرورش دهد و بعد از فارغ التحصیلی بر 
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Abstract 

Living, learning and motivation is deeply connected with each other and are inseparable. Learning 

is the acquisition of knowledge and skills, goal-oriented and clearly for life, human growth and 

development is important. As human beings we have the unique mental capacity to learn . What is 

important is how we learn and what we learn in a lifetime to oblige. Motivation is an essential part 

of the learning process.  

In this paper, with library- analytical method the define of motivation, types of motivation, 

motivation from the perspective of lifelong learning and critical approach to learning motivation 

will be discussed.  Intrinsic motivation including Epistemic motivation, social - emotional, 

motivation and pleasure motivation extrinsic motivation including of economic incentive, 

prescription motivation, derivation motivated, professional motivation and identity motivation. 
Also There are two common approaches to lifelong learning 1. humanitarian approach And 2. 

instrumental approach and relate them to motivation was explained. finally The motivation was to 

critically review with regard to Foucault. This critical approach, theories of motivation In order to 

promote understanding of 1. Motivation theory as Western and individualistic 2. Motivation theory 

as androcentric 3. Motivation theory as an instrument of power And finally suggested that 

motivation should be considered as conceptual relationship. 

Keywords: Lifelong learning, motivation, psychology, continuing education 
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  "به اجاقت قسم"کتاب  یبررس ر؛یدر آموزش عشا یمعنو کردیرو

 

 8، الهه قاسم پور خوشرودي3عرفانه قاسم پور خوشرودي

 

 چکیده: 

توجه  با. باشد یانسان م يابعاد وجود گریدر کنار د تیدر آموزش و پرورش، توجه به معنو یاز مسائل اساس یکی

 نیتر از مهم یکیآن به عنوان  یتنها از بعد اخالق تیپژوهش حاضر به معنو ت،یمفهوم و ابعاد معنو یبه گستردگ

با  يمعنو تیترب کردیرو یبررس قالهم نیا ی. هدف اصلنگرد یکه با فرد و اجتماع مرتبط است، م تیابعاد معنو

و شهامت و  يریدل ،يمهرورز ثار،یو ا یعدالت، از خودگذشتگ ،يهمدرد -تیمعنو یبعد اخالق يتوجه به مؤلفه ها

 نیدر کشور بوده است. بد يریگذار آموزش عشا هیبه عنوان پا یگیبهمن ب دگاهیدر د _و عشق يمراقبه، شاد

قرار گرفته  یو بررس لیمورد تحل شانیمنبع در حوزه آموزش ا نیتر یبه عنوان اصل« به اجاقت قسم»منظور کتاب 

 لیبا استفاده از روش تحل حاضر روشن شود. پژوهش يمعنو تیدر حوزه ترب شانیا دگاهیو د گرشاست تا ن

در  تیمعنو نتایج نشان داده است کهاست. گرفته  صورتمتون  نیکلمات، جمالت، مضام لیتحل يمحتوا، واحدها

 یبلکه به خوب رود ینه تنها بعد مغفول آموزش به شمار نم یآموزش يها نظام ریبر خالف سا ریعشا تیو ترب میتعل

 یاخالق يمؤلفه ها یامکانات تمام نیبا کمتر ینمونه عال کیدر  یگیبهمن بو  محقق شده استپوشش داده و 

 .را محقق ساخته است تیمعنو

 معنویت، اخالق، تربیت، آموزش عشایر، بهمن بیگی :واژگان کلیدی

 

 مقدمه و خالصه مبانی نظري: 

. باشد یانسان م يابعاد وجود گریدر کنار د تیدر آموزش و پرورش، توجه به معنو یاز مسائل اساس یکی

 ،یاضیاز ر یدرس يپرورش روح در برنامه ها ،یشناخت ییبایعشق، اخالق، هنر و ز ت،یچون معنو یموضوعات

و عمل  ها یژگی( و2011) ات. به زعم سسرو و پرباشند یبرخوردار نم يکمتر تیاز اهم خیو تار یمیش ک،یزیف

الزم  يها آموزش مهارت ،یتسلط بر موضوعات درس ،یلیتحص شرفتیبر پ ریاخ يدهه ها یط یآموزش يها نظام

 یمبتن رانیفراگ تیو معنو یعاطف ،یگرفتن رشد اجتماع دهیناد جهیها و در نت در آزمون تیبراي شرکت و موفق

به عنوان او نیازمند تربیت است. چنانچه تربیت  يابعاد وجود یماماست و ت يچند بعد يبوده است. انسان موجود
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 تیمعنو فیاو است. تعر يانسان، بعد معنو یبعد اساس کیشود،  یفراهم ساختن فرصت رشد همه جانبه افراد تلق

 يها تبرداش يو دارا يا فرار و رازگونه يا واژه تیاست که معنو نیآن ا لیاصطالح دشوار است و دل کیبه عنوان 

 ،یرا در اصل تجارب اخالق يتجربه معنو ت،یمعنو ریفراگ کردیدر رو تیمتفاوت در جوامع گوناگون است. را

انسان در  یرشد و تعال يتوجه به همه جنبه ها يشمارد که به معنا یها م انسان یو اجتماع ینید ،یباشناسیز

 (.2000،  تیاست )را يمعنو تیترب

 يا مفهوم گسترده کیقع ابعاد گسترده و در وا يدارا تینشان داده است که معنو تیمفهوم معنو ينظر یبررس 

 شیگرا تیاز معنو کیکالس فی. تعاراند ستهیمفهوم نگر نیبه ا يپردازان مختلف هر کدام از منظر هیاست که نظر

گسترده  يها طهیح تیمعنو رامونیکه مطالعات پ یمرتبط با روح دارند در حال يها به تمرکز بر مذهب و موضوع

 (. 2005)شواندرز ،  دهد یم يدر خود جا رد،یگ یو تجربه انسان را در بر م یزندگ يها جنبهرا که همه 

 زیو... ن یعاطف ،یاخالق ،یشناخت ،یاجتماع ،يابعاد فرد يندارد بلکه دارا نیتنها اختصاص به مذهب و د تیمعنو

معنا و هدف  انیجستجو و ب یشخص يها است که به روش تیاز انسان يا جنبه تی(. معنو2002)هوارد ،  باشد یم

: 2012و همکاران ،  دیریمقدسات اشاره دارد )لنون د ایو  عتیطب گران،یارتباط آن با خود، د یو چگونگ یزندگ

،  یستلی)ر باشد یگسترده تر از مذهب م اریگفت آن است که بس توان یم تیکه در مورد معنو يزیچ نی(. اول124

 فیتعر گونه نیرا ا تی، معنو1117در سال  یو مذهب یاخالق ،يمعنو يها (. نشست سران انجمن ارزش21: 1115

 شیگرا نیو منحصر به فرد است. ا يهر فرد، فطر يفرد که برا یروح در زندگ دنیخارج کردن و دم»اند:  نموده

سوق  یکپارچگی و یشفقت، خوب وند،یپ ،یتعال ،يدواریافراد را به سمت معرفت، عشق، معنا، آرامش، ام يمعنو

 میفراتر از مذهب و شامل مفاه تی(، معتقدند معنو1111) ایجلی(، مراو2007و همکاران ) نیکوتن، الرک .«دهد یم

به  مانیو منعکس کننده ا اتیتجرب ،يتطابق معنو مانیاز ا یناش یآرامش و راحت ،يهمچون سالمت معنو يگرید

همه ابعاد  یکپارچگیو « خدا ایو  عتیطب گران،یشخص، د کیبه » است، اتصال  تینها یقدرت ب کی ایخدا 

و  ابندی یم یروح متعال ي( معتقد است افراد با سالمت معنو2001(. هالس )271: 1161 ،ي)ربو باشد یم یانسان

اند که چگونه  ها آموخته . آنپردازد یم خود يها ازیاز ن شیپ گران،ید يها ازیبه ن یدگیبه گذشت، بخشش و رس

رساند  ياری شانیها تیبه ظرف یابیدست يبرا گرانیآرامش و غنا را احساس کنند و به خود و د ،يعشق، شاد

 يها تیچون مراقبه، محاسبه و فعال يها تی( معتقدند فعال1117(. هاکس، هال و همکاران )40: 1167 ،ی)نوران

و اتصال به  یود آگاهخ ،یهمچون معنا و هدف در زندگ يمختلف سالمت معنو اجزاممکن است  یگروه یتیحما

و  تیمعنو زی( ن1116و همکاران ) روانیکرنز، ج انی(. به ب277: 1165 ،يدواریکنند )ام نیرا تأم گرانیخود و د

 لهیبه وس شخصم يتعامالت معنو گران،ی: تبادالت روزانه با دکند یم دایبه طرق مختلف نمود پ يسالمت معنو

که  عتیدر مورد طب یاتیو تجرب يو دلسوز ياحترام، فداکار ،یکپارچگی ،يعشق، اعتماد، صداقت و درستکار
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که  دانند یم یتجربه شخص کیرا  تیمعنو نیکند. آنان همچن جادیرا ا یعیطب يایو اتحاد با دن یکیاحساس نزد

 يمثل صداقت، محبت، همدرد ییها با مشخصه تیمعنو نیشکل آن متفاوت است. بنابرا گر،یبه فرد د ياز فرد

شناخته  ییبدون احساس تنها یخصوص میاحساس آرامش در حر ،يو معنو یعمل یرخواهیمتقابل، کرامت و خ

روزمره خود به عمل  ياز کارها یآن را دارند که بخش تیدارند قابل ییباال يکه هوش معنو ي. افرادشود یم

. انندرا به عرصه ظهور برس تیعقالن شفقت و ،یفروتن ،یمانند بخشش، قدردان یلیو فضا ها وهیبپردازند و ش يمعنو

 يها مفهوم در فرهنگ نی. ادینما یها کمک م و ارزش آن یبه افراد به درک مسائل اخالق يعالوه بر آن هوش معنو

 (. 1747-1747: 2011 گران،یو د يخدمت ارائه شده است )باقر ایمتفاوت به عنوان عشق، خرد و 

بعد  نیها است. ا تمام انسان انیم رکوجودي انسان و مشت یاز ابعاد ذات یکی تیشد، معنو حیهمان گونه که تشر

 یکه امروزه براي آموزش برخ ییاست. تا جا یتیترب یموضوع ،یحرکت یو روان یعاطف ،یابعاد شناخت ریمانند سا

در وجود  تیاست و به پرورش قوه معنو ديیکل تیها ارتباط دارد موضوع معنو با انسان يا ها که به گونه تخصص

که از رشد  یافراد در صورت نیروانشناسان، مشاوران و حقوق دانان توجه شده است. ا ن،پرستاران، معلما ران،یمد

 جهیاز انسان داشته باشند و در نت يتر هنگام کار با افراد، برداشت جامع توانند یبرخوردار باشند، م یمعنوي خوب

نهاد آموزش و پرورش، که  ن،یا(. بنابر56: 1111 ،یو نصر اصفهان از خود نشان دهند )قاسم پور اديیز یاثربخش

کشورهاست، با توجه به مخاطبان فراوان و  ۀنهاد هاي اثرگذار و جهت دهنده در هم نیتر از گسترده یکی

را جزء  يو معنو یاخالق تیبرنامه ترب دیخود، با یو پرورش یآموزش يها مستعدي که دارد و با توجه به رسالت

 (. 56-51: 1110 گران،یو د یخود قرار دهد  )شامل یتیترب و یمسائل آموزش نیتر يو محور نیتر یاصل

از  یکیآن به عنوان  یتنها از بعد اخالق تیپژوهش حاضر به معنو ت،یمفهوم و ابعاد معنو یبا توجه به گستردگ

 يمؤلفه ها تیمعنو ينظر یبانم ی. بررسنگرد یکه با فرد و اجتماع مرتبط است، م تیابعاد معنو نیتر مهم

 دگاهید فیاند. گرچه ط افراد مورد توجه قرار داده يو بهبود سالمت معنو يافراد معنو تیترب يرا برا يا گسترده

از  ییرا جز تیمعنو یاند؛ برخ مفهوم در نظر گرفته نیا يبرا يا ابعاد گسترده ت،یمختلف در حوزه معنو يها

 تیکه معنو يالحال از هر چشم انداز نیع یاند. عل نموده یفراتر از مذهب تلق یرا مفهوم تیمعنو یمذهب و برخ

 انیکه در م رود یبه شمار م تیانکار معنو رقابلیغ ياز حوزه ها یو اخالق یانسان يها پرداختن به ارزش م،یبنگر

 ،يزمهرور ثار،یو ا یعدالت، از خودگذشتگ ،يچون همدرد ییها مشترک است. مؤلفه تیمختلف معنو يها دگاهید

که انتظار  باشند یم یو اخالق یانسان يها نوع ارزش نیا یینمودها ، شادي و عشقو مراقبه و شهامت يریدل

 نیا یهدف اصل نیرا محقق شود. بنابرا يمعنو تیترب یوجهه اجتماع يها، تا حدود بتوان با پرورش آن رود یم

به  یگیبهمن ب دگاهیدر د تینومع یبعد اخالق يبا توجه به مؤلفه ها يمعنو تیترب يها کردیرو یمقاله بررس

 نیتر یبه عنوان اصل« به اجاقت قسم»منظور کتاب  نیدر کشور بوده است. بد يریگذار آموزش عشا هیعنوان پا
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 تیدر حوزه ترب شانیا دگاهیقرار گرفته است تا نگرش و د یو بررس لیمورد تحل شانیمنبع در حوزه آموزش ا

متعدد معنوي و عوامل آن  يها کردیرو حیو تشر لیاست ضمن تحل همنظور تالش شد نیروشن شود. بد يمعنو

 يمعنو کردیو پس از آن رو نییبعد تع نیا يمؤلفه ها ت،یمعنو یبعد اخالق حیهاي مختلف، و تشر دگاهیاز د

 شده است.  یبررس ریپدر آموزش عشا ؛یگیمحمد بهمن ب یخاطرات آموزش

 

  ه روش شناسی:خالص

متون کتاب خاطرات  نیکلمات، جمالت، مضام لیتحل يمحتوا، واحدها لیپژوهش با استفاده از روش تحل نیدر ا

روش پژوهش حاضر . قرار گرفته است یمورد بررس يمعنو تیاز جنبه ترب«  به اجاقت قسم» یآموزش

شده و  يپژوهش جمع آور مولفه هايدر رابطه با  قیتحق يها افتهیباشد. به آن صورت که  یاستنتاج_یلیتحل

 همچنین روش تحلیل محتواي کمی نیز جهت  .گردد یم میمتمرکز و به صورت خالصه تر تنظ نتخاب،سپس ا

 .ردیگ یها مورد توجه قرار م تکرار داده زانیو م تیکم ،یکم لیتحل

 

 یافته هاي پژوهش

  یو از خودگذشتگ ثاریا 

آموزشی عشایر با توجه به یافته هاي به دست آمده به خوبی مشهود می باشد. دانش آموزان، این مفهوم در نظام 

آموزگاران و مجریان به عنوان عناصر اصلی یک نظام آموزش محسوب می شوند که در این نظام آموزشی مفهوم 

موزگاران در چندین جا به ایثار و از خودکذشتگی را متبلور نموده اند. بهمن بیگی در گزارش کار دبستان ها از آ

 عنوان آموزگار فداکار یاد می کند.

گزارش کار چند دبستان و چندین آموزگار فداکار شاد و خوشحالشان کرد...؛ ...فداکاري شما و آموزگاران عشایري 

طیالت را ستود؛ ...با همت، دلیري و فداکاري خود جلوه کردند و درخشیدند؛ این راهنمایان شب و روز نداشتند. تع

عید و عزا و تابستان و زمستان نمی شناختند. پیوسته در سفر بودند...؛ معلمان کم مدرک پاي کوبان و دست 

افشان به همه جا می رفتند...؛ این دختران از فارس به کردستان آمده بودند تا نور چشمان کردشان را باسواد 

ران و عراق، نقاطی که بی خطر نبودند وظیفه انسانی و کنند. آنان، دور از خانه و خانواده، در سه نقطه مرزي ای

دلسوز و  ي...راهنما ملی خود را انجام داده بودند...؛ کدامیک داوطلب و آماده چنین زحمت و جانفشانی هستید؟؛

؛ را نجات دهد يریعشا يها قیغر میداشت انتظار؛ با جان و دل بر سر کارش باشد دیمعلم با؛ ام... ستهیهمکار شا

از آنان بود  یکی اوسیپدر ها و مادر ها بروند... س ارتی... آموزگاران دور افتاده پس از ماه ها به زدیفرا رس دیع امیا

   به همراه داشت...  يدک لب شکروخانواده برود... ک داریتوانست به د ینم یول
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زان نیز به خوبی مشهود بود. این نوع فداکاري به هیچ عنوان یک سویه نبود، از خودگذشتی که از سوي دانش آمو

 در جایی که دانش آموزي براي دیدار با رییس آموزش عشایر، بهمن بیگی از رودخانه رد می شود.

پرسیدم: چرا خودت را به آب انداختی و دچار خطر کردي؟ گفت: شما را شناختم و بی طاقت شدم. از آب بیمی 

 ندارم...  

در ابتداي همه  و از همه مهم تر گذشت از خود که بهمن بیگی براي تعالی آموزش کودکان عشایر بر خود روا 

 داشت. همانطور که در جایی خودش بیان نمودند: 

فرصت هاي مناسبی براي ترقی و تعالی به دست آوردم لیکن همه را نادیده گرفتم. عید و عزایم فقط در ایل و با 

..به هر حال من این فواصل را با ماشین، با اسب و گاه پیاده می پیمودم؛ ...دریافتید که بی حقوق ایل می گذشت؛ .

کار کرده ام. به حسابداري تلفن کردید... ممکن نبود. ایام عید بود. دستور دادید که فوق العاده سفر ماه اسفندتان 

بود. صندلی ها و اسباب اطاق کارم را خودم تهیه را به من بپردازند؛ بودجه اي حتی غیر کافی هم در اختیارمان ن

از جان تو در بیم و هراسم. تایرهاي »کرده بودم... مدرس بی مزد و مواجب بودم...؛ یکی از دوستانش خطاب به او: 

؛ اینجانب بهمن بیگی آماده است براي «ماشینت صاف و نخ نما شده، تودل شیر داري که به این سفرها می روي...

علیمات... بدون هیچگونه توقع و انتظار از هیچگونه کوشش و فداکاري دریغ ننماید؛ یکی از سخنرانان در توسعه ت

زندگی و »؛ «همه باید از این همه مجاهدت و فداکاري سرمشق بگیرند...»وصف بهمن بیگی در یکی از جلسات 

خود  لیخودمان برخاسته است و به م ریعشا انیآدم دلسوز از م کی»؛ «عشقش را نثار مردم سرزمینش کرده بود.

و  لیاست که خدمت اگر اص نیبود و ا نیاعتقاد من و دوستانم ا؛ «دهد. یکار را انجام م نیا ادیو با مشقت ز

   .شناسد یو امروز و شرق و غرب نم روزیانسانی باشد، د

 شهامت و شجاعت

ف همانطور که در در مورد شهامت اعتقاد و شجاع است ریکودکان دل تیبه دنبال آن بود ترببهمن بیگی آنچه که 

 او به پرورش انسان هاي شجاع از بیانات او در این مورد مشهود است: 

و  نیتر یاست که شهامت عال نیبود و هنوز هم ا نی. اعتقادم امیسواد مبادله نکن زیطالي شهامت را با پش

از ؛ ...دیزیامیب لتیها را با دانش و فض بچه نیطري اشجاعت ذاتی و ف دیشما با؛ صفت آدمی است نیتر محترم

؛ باید به پا ایستاد. باید مشت ها را گره کرد. باید به .دیفرزندان آزادگان وطن، غالمک هاي حلقه به گوش نساز

جنگ جور و ستم رفت. باید بیسوادي و جهل را ریشه کن ساخت. باید به گسترش فرهنگ و سواد همت گماشت؛ 

 است ریمردم عشا یذات صیاعت از خصاشهامت و شج

 در توصیف آموزگاران آماده است:

اي پهلوانی داشت از آن اراده هایی که کوه ها را تکان می دهند؛ آموزگاران عشایري... شجاع... شیرزن بودند ...اراده
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 ا انجام داده اند. و از هیچ مشکلی نمی هراسیدند؛ دختران فارس... در نقاطی که بی خطر نبودند وظیفه... خود ر

نظام آموزش عشایر دانش آموزانی تربیت نموده است که در پاسخ دهی و حضور در آزمون بسیار دلیر و شجاع می 

 باشند، یافته هاي به دست آمده و تحلیل آن، این امر را به خوبی نشان می دهد: 

می جستند. براي تسخیر و تصرف میدان کودکان براي آزمایش و امتحان بال و پر می گرفتند... بر یکدیگر سبقت 

امتحان با هم گالویز می شدند... بچه ها براي نمایش و آزمایش بی تاب بودند...؛ کودکی، بی آنکه از کسی اجازه 

بگیرد به پیشواز هیئت دوید و فریاد کشید: وه چه خوب آمدي  صفا کردي، چه عجب شد که یاد ما کردي!؛ براي 

ه قدم بر نمی داشتند، پرواز می کردند. براي جواب به پرسش ها آرام و قرار نداشتند؛ رسیدن به پاي تخته سیا

؛ هاي درسی، وزیر و اعضاي هیئت را مجذوب کردآموزان بود که حتی بیش از پیشرفتپرواي دانشروحیه... و بی

آن اعتماد به نغس،  يرخت بربسته و به جا ماتیمورد... در اثر تعل یترس، عدم اعتماد به خود و حجب ب هیروح

   شده است.  نی( و ادب جانشی)آمادگ یحاضر جواب

 عدالت

تحقق عدالت آموزش همواره از مهم ترین اهداف مهم نظام هاي تربیتی بوده است که از طرفی هم وصول به آن 

محقق نمی سازد، تحقق عدالت بسیار دشوار بوده است. در جوامعی که فرهنگ حاکم هنوز برابري زن و مرد را 

 آموزشی نیز دشوار می باشد. همانطور که او در مقدمه فصل آموزش عشایر و زنان نیز اشاره نموده است:

ستم مرد به زن یکی از قدیمی ترین و بزرگترین ستم هاست. ستم هاي دیگر از نظر مکان و زمان حد و مرزي »

یشه و در همه جا جریان داشته است و هنوز هم جریان دارد. دارند ولی این ستم حد و مرزي نمی شناسد. هم

مرد با استفاده از نیروي بدنی برتر خود زن را خانه نشین کرده است و زن ناچار شده است که به دستور فرمانرواي 

ا خود در زوایاي خانه خود بماند و به اموري از قبیل پخت و پز، دوخت و دوز، شستشو، پرستاري و دایگی بچه ه

 (. 51: 1166)بهمن بیگی، « بپردازد. یکی از اعتقادهاي عمومی که به صورت میراثی به ما رسیده است.

با این حال بهمن بیگی با وجود موانع بسیار توانسته است عدالت تربیتی از لحاظ جنسیتی، قومی، جغرافیایی و ... 

 ر نظام آموز عشایر ثابت می نماید.  محقق سازد. یافته هاي زیر مواردي است که تحقق عدالت آموزشی د

؛ می خواستم نعمت سواد ردیگ یسرچشمه م تیو ترب میها، همه از کمبود و اشتباهات تعل ها و ستم قساوت نیا

عمومیت یابد و همگانی شود تا فقیر نیز مثل غنی و چوپان زاده هم مانند خان زاده بر سر این سفره کریم بشیند؛ 

ک جا باشند؛ اعتقاد به برتري عقلی و فطري مردان بر زنان است. تحقیقات دقیق متفکران معلم و محصل باید در ی

و روانشناسان قرون اخیر نشان داده است که چنین پنداري بی پایه و بی اساس است؛من در این امید و آرزو بودم 

از حضور در این دبستان  که با گسترش سواد در میان دختران از عهده انجام خدمتی برآیم... محرومیت دختران

ها اندوهگینم می کرد...؛ کم کم دختران بیشتري با سرو کله هاي چارقدپوش چادرهاي مدرسه را رنگین کردند؛ 
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همین که سواد دختران به سطح باالیی رسید من به این فکر افتادم که عده اي از آنان را به شیراز و دانشسراي 

ت کنم... به تدریج گروه انبوهی از دختران ایالت داوطلب شغل آموزگاري عشایري بیاورم و براي آموزگاري تربی

شدند؛ هر بچه و نوجوانی را که زیر آسمان و وري زمین عشایري زندگی می کرد، به مدرسه می پذیرفت؛ 

داد دبیرستان عشایري...دبیرستانی بود شبانه روزي که نگهداري و تعلیم عده اي از نوجوانان کم بضاعت و پر استع

عشایري را بر عهده داشت؛ وسواس غریبی براي حفظ بی طرفی داشتیم. توصیه ها حتی زیان داشتند...؛ فرهنگ 

عمومی جامعه ما به بالي تبعیض و توصیه مبتال بود، لیکن دستگاه کوچک آموزشی عشایر، دور از شهرها، مرکز 

مهلک مصون بود؛ یک بار هم از اصول صحیح  ها و نزدیک به آب و هواي کوه ها و جنگل ها از سرایت این وباي

عدالت عدول نکرده ام و از احدي تاثیر انحرافی نپذیرفته ام؛ پافشاري کرد که دختري از خویشاوندان سببی خود 

را که غیر ایلی بود در دانشسراي عشایري نام نویسی کند، زیر بار نرفتم؛ در این تشکیالت جدایی و بیگانگی وجود 

زند یک خانواده کم بضاعت ایلی بود که با همه گرفتاري ها درس خواند...؛ من براي با سواد کردن نداشت؛ او فر

 دختران و زنان ایل چه زحمتی می کشیدم. 

 محبت و مهرورزي

. چنانچه بنیان هر نوع تعلیم و تربیتی است يمحبت و مهرورز  ینمود عال بهمن بیگی تیو ترب میتعل نیهمچن

 محبت و عاطفه ممکن می داند.  درستی را با مهر و

در میان این درد هاي بزرگ فقط در سایه مهر، محبت و تعلیم و تربیت میسر است؛ پسرک را نوازش کردم. قول 

گر و دادم... برایشان معلمی دلسوز و مهربان می فرستم؛ معلم دبستان همان بود که آرزو داشتم. معلم بود، شکنجه

وز و مهربان بود؛ بناي آموزش عشایري بر محبت بود. فروغ مهر و محبت همه زوایا را بان نبود. برادري دلسزندان

روشن کرده بود؛ روحیه اي سرشار از مهر بر همه روابط حاکم بود؛ ما هر دو به یک زبان حرف می زنیم. زبان مهر 

و حتی نکوهش و سرزنش  هیبود که تنب نیاعتقادم او محبت...؛ زبانم از وصف آن همه مهر و محبت عاجز است؛ 

. انگشتانش را یاست، نه زدن دنییبوس لطف نیانگشتان ا؛ کودکان را ترسو، جبون و بی روح بار آورد تواند یم

؛ این جوانان به الهام از آنچه در آن جا یاد گرفته اند، با نهایت دیدرخش ها دهیاز د اريیاشک شوق در بس دم،یبوس

صمیمیت و عالقه... می خواهند آنچه را که یاد گرفته اند، یاد بدهند...؛ فرهنگ و سوادي... که از محبت و مهربانی 

ن تند خو نوشته است: به پدران آواره، مادران داغدیده... دور نماند؛ بهمن بیگی همچنین در انتقاد از یکی از معلما

معلم دبستان معلم نبود. فرشته رحمت نبود. دیوي هولناک بود. شکنجه گري بود... چوب و چامقش در کنارش »

 « بود...
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 همدردي

کودکان عشایري دانش آموزانی عادي نبودند دانش آموزانی با شرایط فرهنگی، قومی، جغرافیایی و اقلیمی خاص. 

شت که معلم و معلمانی باید که با این شرایط خو داشته باشند و با این کودکان محروم بنابراین بهمن بیگی پندا

احساس همدلی و همدردي نمایند. بهمن بیگی خودش نیز همواره با معلمین و دانش آموزان احساس همدردي را 

 داشته و به مشکالت آنان سریعا پاسخگویی می نمود. 

ن همه درد و رنج بر نمی آمد... غرق غم و غصه بود و ما از چنین ادمی معلم جوان و ناپخته از عهده تحمل ای

انتظار داشتیم که غریق هاي عشایري را نجات دهد؛ دبستان نبود. زندان بود. زندان کودکان خردسال، زندان 

رسیدم که نوباوگان و نوجوانان نیمه برهنه و نیمه گرسنه!؛ من پس از تجربه هاي تلخ و طوالنی... به این نتیجه 

شهري ها و شهر زده ها از عهده اقامت و تدریس در ایالت بر نمی آیند؛ فقط آن هایی را می پذیرفتند که با درد و 

رنج آشنا بودند و تاب و طاقت تحمل زندگی سخت ایلی را داشتند؛ هر کدام را به تیر و طایفه اي که مناسب 

م بیچاره قول داده ام که تالفی کنم؛ این افراد ساده، بدبخت و حالش بود، رساندم؛ من به کودکان بال کشیده و مرد

 گرسنه شایسته ترییت و ترحمند نه ستیزه و جنگ... 

 مراقبه

مراقبه یکی از مفاهیم کلیدي تربیت معنوي محسوب می شود که بهمن بیگی نیز به این مضمون به خوبی اشاره 

 نموده است. 

دان؛ معلم بود، شکنجه گر و زندان بان نبود؛ بچه هاي دارنگان در طول مدتی باید دبستان برپا کنیم و البته نه زن

کمتر از شش ماه بر بال فرشته اي به نام معلم فاصله طوالنی بهشت و جهنم را پیموده بودند؛ به خصوص کرامت 

یک خانواده گرم را با استعدادي که داشت و ظلمی که از طبیعت دیده بود در قلبم جاي داده بود؛ این سازمان به 

و پر مهر شباهت داشت؛ نمی خواستیم که کمترین گردي بر دامن معلمان بنشیند و این گروه محترم و معصوم را 

که پس از قرن ها تاریکی و سیه روزي به حمایت عزیزان خود برخاسته بودند با پلیدي بیاالییم؛ اطفالی که در 

براي ادامه تحصیل در شهر ها را نداشتند... به خانه آوردم،  آخرین سال تحصیلی ابتدائی بودند و بضاعت کافی

مادرم... پذیرایی آنان را پذیرفت؛ در پی تاسیس دبیرستانی شبانه روزي بودم که بتواند گروه کثیري از دانش 

یکی آموزان پر استعداد و بی بضاعت را در خود جاي دهد...  دبیرستان شبانه روزي به وجود آمد؛ سیاوش بیژنی... 

از دانش آموزان او... کم بضاعت بود... لب شکري بود... از من خواست تا طفل را به اهواز ببرد و معالجه اش کند...؛ 

شش بچه داشته ام... فقط یک پسر مانده... هر چه به این »شکوه یکی از مادران از معلم پسرش به بهمن بیگی: 

 «مرد التماس می کنم او را با چماق و لگد مزن...

 



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

411 

 شور و شادي

 القاي شور و اشتیاق... از وظایف حتمی یک دستگاه تربیتی است؛ 

با شور و نشاطی به سرسبزي جنگل هاي آن دیار به سوي رسالت افتخار بخش خود راه افتاد؛ شور و شوق پاسخ 

همه کمبود ها را می داد و شور شوق قدرتی دارد که می تواند سنگ سخت را بشکافد و چشمه هاي روان را به 

از پاي در آید؛ پسران... یا پهره هاي  جریان بیاندازد؛ شور و شوق نه چندان بود که به این زودي خسته شود و

شاد،... غوغایی به پا کردند؛ روحیه شاد و قوي داشتند؛ ...با شور وشوق سرگرم درس بود؛ راه و رسم دیگري که در 

ایجاد شور و شوق تاثیر داشت تشکیل اردو هاي تعلیماتی بود؛ گزارش ها در دانشسراي عشایري شور می 

رور پیش آمد؛ روحیه شاد و خرسند... دانش آموزان بود؛ فریاد شادي و هلهله بچه ها...؛ انگیخت؛ معلم با شادي و غ

 آموزگاران... با نهایت شور و ذوق...  
 

 عشق

سرچشمه این همه توفیق ها جز عشق، عشق به مردم، عشق به کار و عشق به تعلیم و تربیت چیز دیگري نبود؛ 

بی روح اکتفا نمی کرد؛ عشق و عالقه به آموزش فنی به چادر هاي به نیروي عشق تکیه داشت و تعالیم خشک و 

 مدارس عشایري نفوذ کرد؛ جز به این کار عشق نورزیده ام... 

 تحلیل کمی یافته هاي پژوهش

در جدول  ی تربیت معنوياخالق يها بر اساس مؤلفه به اجاقت قسمکتاب  يمحتوا لیپژوهش تحل يها افتهی

 یاخالق يها از مؤلفه کیهر  قیدرصد و مصاد ،یفراوان زانیجدول نشان دهنده م نی( آمده است. ا1شماره )

مورد در کتاب مذکور  100 ی تربیت معنوياخالق يها مؤلفه یتمام یفراوان یزانیاست. در مجموع متربیت معنوي 

 يمورد دارا 17عدالت با مولفه مورد و پس از آن  22ایثار و از خودگذشتگی با ها  مؤلفه نیا انیآمده است. که از م

 اند.  بوده یفراوان نیکمتر يمورد دارا 4عشق با و مؤلفه  یفراوان نیشتریب

 (: فراوانی، درصد و مصادیق مؤلفه هاي اخالقی تربیت معنوي3جدول شماره )

 درصد فراوانی مؤلفه

 22 22 ایثار

 11 11 شهامت

 17 17 عدالت

 12 12 محبت

 5 5 همدردي

 14 14 مراقبه

 12 12 شادي

 4 4 عشق

 100 100 مجموع
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 نتیجه گیري

در دنیاي کنونی نظام هاي تعلیم و تربیتی غرق در اندیشه هاي مدرنیته انسان و تربیت ماهوي اورا به فراموشی 

سپرده و او را از حقیقت وجودي خویش دور ساخته اند. لیکن لزوم توجه به تربیت معنوي در عرصه آموزش و 

تربیت، مهم ترین بستري است که می تواند پرورش در تمامی جهان مورد توجه قرار گرفته است. قلمرو تعلیم و 

در جهت سامان گرفتن جهت گیري معنوي در زندگی انسان ها نقش موثري ایفا نماید. بهمن بیگی از این قلمرو 

بهمن بیگی، بنیانگذار خدمت انسانی آموزش عشایر؛ یکی از موفق ترین نظام هاي به خوبی استفاده نموده است. 

پرورش کشور ما محسوب می شود. همانطور که پژوهش ها نیز تایید کننده این مسئله  آموزشی در نظام آموزش و

گروه پژوهشی به سرپرستی دکتر نصفت، رییس موسسه روانشناسی دانشگاه تهران پس از ماه ها "می باشند. 

با فاصله  پژوهش کتابچه اي مستند و مستدل منتشر ساخت و نشان داد  که اموزگار عشایري در کلیه مواد درسی

اي زیاد از آموزگاران شهري، روستایی و سپاه دانشی برتر و باالتر است. در سرتاسر ایران فقط چهار دبستان ممتاز 

تهران که با شهریه کالن مخصوص اعیان زادگان و ثروتمندان بودند، قدرت رقابت با آموزگار و آموزگاران عشایري 

مالحظه می کنیم که در اکثر موارد رتبه امتیاز مدارس »است:  این کتابچه آورده شده 21داشتند. در صفحه 

عشایري و مدارس ممتاز در یک ردیف هستند و مدارس شهري، روستایی و سپاهی در ردیف هاي پایین تر قرار 

 "(.41: 1166)بهمن بیگی، « می گیرند.

د. توجه این واقعیت حیاتی موفقیت بهمن بیگی در این آموزش تنها محدود به حوزه دانش و معرفتی نمی باش

است که نظام آموزشی موفق محسوب می شود که تربیت همه جانبه را محقق سازد. با این بینش سعی بر آن شد 

که نظام آموزش عشایر از منظر موفقیت در تربیت ابعاد دیگر انسان من جمله تربیت معنوي بررسی شود. بدین 

بررسی شده است. تحلیل محتواي این « به اجاقت قسم»کتاب منظور اصلی ترین مرجع نظام آموزش عشایر، 

کتاب نشان داده است که بهمن بیگی عالوه بر دغدغه بزرگی که براي باسواد نمودن کودکان عشایري داشته 

است، کورراهه هاي سایر نظام هاي آموزشی را پیش نگرفته است و تربیتی از جنس اخالق، معنویت و انسانیت در 

ست؛ دغدغه اي که در قرن بیست و یکم فیلسوفان تربیتی براي رهایی از انسان خودفراموش شده پیش گرفته ا

نظام هاي تربیتی کنونی، تربیت معنوي را به عنوان هدف غایی خود در نظر گرفته عصر مدرنیته توصیه می کنند. 

ترین امکانات تربیت ی با کماند که براي دستیابی به این هدف همواره در تالش هستند. در حالی که بهمن بیگ

 معنوي را در کنار پیشرفت علمی و تحصیلی کودکان خود محقق نموده است.

یافته شده است.  انیب حیمقاله به تشر متن در تیمعنو یاخالق يمؤلفه هااهمیت معنویت و توجه بهمن بیگی به 

 ثار،یو ا یالت، از خودگذشتگعد ،يهمدرد هاي حاکی از آن است که بهمن بیگی تمامی مولفه ها از قبیل

نشان پژوهش  يها افتهمد نظر داشته است. تحلیل کمی یو عشق  يو شهامت و مراقبه، شاد يریدل ،يمهرورز
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 نیشتریب يمورد دارا 17مورد و پس از آن مولفه عدالت با  22با  یو از خودگذشتگ ثاریا يها مؤلفهمی دهد که 

در  یگیبهمن ببا این حال، آنچه که مسلم است  اند. بوده یفراوان نیکمتر يمورد دارا 4و مؤلفه عشق با  یفراوان

 توان یم یرا محقق ساخته است. به طور کل تیمعنو یاخالق يمؤلفه ها یامکانات تمام نیبا کمتر ینمونه عال کی

نه تنها بعد مغفول آموزش به شمار  یآموزش يها ظامن ریبر خالف سا ریعشا تیو ترب میدر تعل تیگفت که معنو

و این ممکن شده است چون بهمن بیگی تالش و پیکاري  پوشش داده و محقق شده است یبلکه به خوب رود ینم

از جنس روح و معنوي در راه آموزش عشایر صرف نموده است. همانطور که تحلیل این کتاب به وضوح روشن 

مولفه هاي بعد اخالقی تربیت معنوي در نظر گرفته شده است، پیش  نموده است تمامی مولفه هایی که به عنوان

 از همه در خود او نمود پیدا کرده است. 

 

Spiritual Approach in Education of Nomads; investigating the book "swear to your Oven" 

 

Abstract:  

One of the major issues in education, alongside other aspects of human existence is spirituality. 

Due to extension of concept and dimensions of spirituality, present research regarded the ethical 

dimension of spirituality as one of the most important aspects of spirituality that is associated with 

the individual and society. The purpose of this research investigated spiritual educational approach 

according to the component of ethical dimension of spirituality_ empathy, justice, Selflessness, 

kindness, bravery, care, happiness and love_ in perspective; Bahman Beigi as a founder of 

education of nomads. So, the book "swear to your oven" is analyzed as a main resource in 

educational region. The method of research is content analysis. Findings were showed that spiritual 

approach in education of nomads is covered perfectly against other educational systems. In 

conclusion, Bahman Beigi fulfilled all components of ethical dimension of spirituality with the 

lowest amenities.  

Keywords: spiritual, ethic, education, education of nomads, Bahman Beigi.  
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گیری یک  شکل اجتماعی ی فلسفی، تربیتی و مبان یبررسپذیری(  کردن)جامعه شدن  یا اجتماعی اجتماعی

 تناقض در تعلیم وتربیت

 

 3طالب افراه

 

 چکیده

شود.  شدن یکی از اهداف مهم تعلیم و تربیت هر کشوري محسوب می تربیت اجتماعی و به عبارت دیگر اجتماعی

داشته باشیم. زیرا این دو واژه به « کردن اجتماعی»و یا « شدن اجتماعی»رو باید تصویر روشنی از مفهوم  از این

پژوهشگر در نوشته راین اساس ب مهم هستند.، داراي تناقضی بس و مشابه کسانیبه ظاهر  يرغم مفهوم و معنا

شکل  یپارادوکس دگاهیدي و به شکلی هدفمند به موضوع پرداخته است. ریتفس -یفیتوصبا رویکردي حاضر 

و  يآزاد کردن فرد یاجتماع ندیکه فرد در فرا رو است نیاز ا کردن و اجتماعی شدن یاجتماعگرفته در خصوص 

استعداد و  ییقرار داده و مانع شکوفا ساخته شیاز پ يها و جامعه افراد را در قالب دهد یرا از دست م شیخو تیهو

تا براساس  شدن فرد به عنوان عامل اصلی مورد توجه است، که در فرایند اجتماعی . در حالیشود یآنها م تیخالق

توسعه  یرا نوع شدن یماعاجت . با این نگاهکند یآزادانه زندگ يگرید ي از سلطه يریرپذیآن بتواند، بدون تأث

 ندیفرآ کی شدن یاجتماع نه پیروي از الگوهاي ثابت زندگی اجتماعی. در مجموع  دانست دیبا تیو خالق تیعقالن

که در آن  ستیطرفه ن کی ندیفرآ کی یبه عالوه به سادگ شود یم يفکر ییکه منجر به توسعه و توانا استیپو

 .دهد یخود را با اطالعات وفق م يازهایکنشگر ن ایپو ندیفرا کیکننده اطالعات باشد بلکه در  افتیکنشگر در

  تیو ترب: اجتماعی شدن ، تربیت اجتماعی، تناقض، تعلیم واژگان کلیدی

 

 . مقدمه3

هاي آن باشد در  جهان در نظر انسان پیش از آنکه طبیعت و پدیده یکی از ابعاد وجودي انسان بعد اجتماعی است.

 گریباز یکه تنها است باز نوع یزمان یمن، حت: » پنداشت می 2لزیچنانکه بنخستین وهله جهان اجتماعی است. 

ها و  ها و ارزش و از خالل نقش شد،یاند یکه درباره خود م دهیگرد  یاجتماع يموجود رایز ،است یاجتماع

 شیوخ يها در جستجو ها و نشانه ها و ارزش نقش نیا يمقتضا و به سازد یخود را ظاهر م ،یاجتماع يها هنشان

(. 117: 1141 ،ی)تراب« سازد یمحکوم م ای دینما یم بیو عمل خود را تصو ابدی یو م دیجو یاست، و راه خود را م

 میآموز یکنش، ما م نیا قیو از طر شود یساخته م گرانیکنش متقابل با د قیاز طر یانسان تیّشخصبه طور قطع 
                                                   

 Ta.afrah@chmail.ir؛ 01151711771.کارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت از دانشگاه شیراز؛  1
2. Bales 
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شدنِ در  یاجتماع ندیفرآ نی. امیمند کن را قاعده شیخو یزندگ ،که چگونه خود را با جامعه هماهنگ ساخته

را ارزش  يزیچه چ میدان یشدن، ما نم یاست. بدون اجتماع یاتیفرد و جامعه ح يبرا ،یفرهنگ و ساخت اجتماع

. میچگونه پاسخ ده گرانیو در مقابل د م،ییچگونه سخن بگو م،یچگونه فکر کن م،یا انجام دهر يکار چه م،یبدان

» داشت (. براین اساس کانت بیان می71: 1156،ترنر) رسد یما به کمال نم یانسان تیشخص ند،یفرا نیبدون ا

 تیاگر ترب(. 11-20: 1167،یشکوه «)تعلیم و تربیت بزرگترین و دشوارترین مسائل مبتلی به انسان است

دوست بدارد  رد،یها را بفهمد، بپذ که آن ارزش چنان ،یانسان يواال يها ارزش يسو به یهمانا کشاندن آدم ،یقیحق

شدن را یکی از اهداف مهم تعلیم وتربیت خواهیم  ، آنگاه اجتماعی(11-20: 1154زاده، بی)نق میو به کار آورد بدان

شدن لحاظ کنیم تربیت و اصول و  بودن یا اجتماعی هایی را براي اجتماعی شمرد. و آنچه را ماهیت یا ویژگی

هایی  زمینه هاي آن، به گونه خاصی رقم خواهد خورد و هر شکل معینی از تربیت، مبتنی و مسبوق به پیش شیوه

  (.165: 1151معینی در باب مفهوم اجتماعی خواهد بود )باقري،

خروج از »و  «تیریغ»به  یاست. حرکت را برخ و تغییر بحث حرکت ،ی مباحث عقل نیتر یمیاز قد یکی

« موجود بالقوه از آن جهت که بالقوه است يکمال اول برا»و « از قوه به فعل ءیش یجیخروج تدر»، «مساوات

و تغییر دائم، نخستین بار در آراء « شدن» ي . عقیده(27-24: 1ق، ج 1411 ،يرازیش نیاند )صدرالد کرده فیتعر

هراکلیتوس به صورت فلسفی بیان شده است و در واقع در جهت انکار نظریه وي بود که پارامندس فلسفه خود را 

  .(6-1: 1164برمبناي ثبات طرح کرد )صادقی،

« تناقض» ای« پارادوکس» شیدایآغاز گشته و منشاء پ« بودن»و « شدن» مفهومعنوان پژوهش حاضر که با دو 

که الزم است قبل از  کند یم جادیا يا را در ذهن هر خواننده يریمات و شبهات اجتناب ناپذنگاه ابها نیشده در اوّل

و « ثبات» ای« شدن»و « بودن» نیشد بحث تناقض ب انیطور که ب ارائه گردد. همان یحاتیپرداختن به آن توض

 داریپد یشناس و جامعه تیو ترب میتعل ي است که امروزه در حوزه یو فلسف یخیتار يا نهیشیپ يدارا «رییتغ»

 یاجتماع»است که دو مفهوم  «يریپذ جامعه»تناقض گشته  نیچن شیدایکه بستر پ یمیاز مفاه یکیگشته است. 

و  میو تعل یشناس ،جامعه یشناس روان ي که در حوزه یی.  واژهاشود یاز آن استنباط م«  کردن یاجتماع»و  «نشد

  و تناقض شده است.  پارادوکس شیدایو منشاء پ افتهی یکاربرد فراوان راًیاخ تیترب

 تیبا ساختار شخص تینوع ترب نیاست. امّا ا متربیکردن  ریهنجارپذ ،یاجتماع تیهدف ترب ج،یرا يها دگاهیدر د 

شدن از  زیشاخص بودن و متما انگریمعنا، ب کیبه  تیاست. از آنجا که شخص ریال و خالّق آن مغافعّ فیو تعر

آنچنان که  یاجتماع تیهدف ترب که یدارد. در حال دیتأک گرانیاز د ییناهمگرا ای ییواگرا یاست، به نوع يگرید

. شود یآغاز م« شدن یاجتماع»و « کردن یاجتماع»اختالف  ي نقطه نجای. در استیراستا ن نیعنوان شد، در ا

 ق،یشدن منجر به تحق یجتماعو ا يریو هنجارپذ ییهمگرا ،يرویپ گرید د،یکردن منجر به تقل یاجتماع
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 .(40: 1164،یمی)کرگردد یمنحصر به فرد م یابیو دست ینیو هنجارآفر ینیو هنجارگز ییواگرا ،يرویخودپ

« کردن یاجتماع» ندیرا در فرا دیاست که نسل جد نیا يا مهم هر جامعه يها از آرمان یکیبتوان گفت  دیشا

شود. درواقع،  رفته،یها، و قواعد و مقررات پذ هنجارها، ارزش تابعو سهولت  یسادگ کند که به تیترب يا گونه به

 يها نظام تیّموفق زانیکه م يا گونه بسته و همخوان است؛ به هم ،يریو هنجارپذ يریپذ با جامعه« کردن یاجتماع»

 تیترب» اساس، هدف نیبرا آموزان دارد. دانش« کردن یاجتماع»آنها در  تیموفق زانیبه م یبستگ ت،یو ترب میتعل

شود و از آن  تر کیکودکان است و هر قدر فرد به هنجارها نزد رکردنیهنجار پذ جیرا يها دگاهیدر د «یاجتماع

اگر از :»داشت یم انیب میکه دورک (، چنان46: 1164 یمی)کرشود یم شتریاو با جامعه ب یکند، همسان تیتبع شتریب

 «افتیجانوران تنزل خواهد  ي شده بازستانند تا درجه بشیتماع نصباالج یآنچه را که در پرتو زندگان یآدم

 (.111 :1141،ی)تراب

گونه که  آن تیشخص رایز .است در تناقض زیال و خالق آن نفعّ فیو تعر تیبا ساختار شخص تینوع ترب نیاامّا  

که هر فرد  ییایو پو افتهیسازمان  اتیمجموعه صفات و خصوص» عبارت است از: کند، یم انیب« گوردن آلپورت»

است.  طیبا مح یبه فردآدم صرو منح یاختصاص يمعطوف به سازگار ز،یتما نی. ا«کند یم زیمتما يگریرا از د

اقدام  طیبا مح يسازگار يخاص برا یبه وجه ياست که هر فرد نیا «یاختصاص يسازگار» مقصود آلپورت از 

درک کنند و در برابر آن به  کسانیرا به شکل  طیکه مح افتیرا  یدو فرد آدم توان ینم گریبه عبارت د کند؛ یم

جا  از آن .فراوان دارد  دیتاک ،«تیاصل فرد» یعنیافراد  ییهمتا یب ي ربارهطور مشابه واکنش نشان دهند. آلپورت د

 يدارد که او را به موجود يهمتا یخاص و ب يتوانمند کیمستقل و  ي نهیزم کی ،یذهن تیواقع کیکه هر فرد 

از هنجارها  یانفعال يرویکامل بر همنوعان و پ قیآن از تطب ي که به واسطه يزیچ کند؛ یم لیمنحصر به فرد تبد

 یجنبه از هست نیا ،یاجتماع تیندارد که در ترب لیدل سپ رد،یگ یها آزاد شده و در فراسوس آن قرار م و ارزش

 يحاکم به نابود يها هنجارها و ارزش نیدر فشار سنگ ایو  ردیناخواسته مورد غفلت قزار گ ایخواسته  یآدم

 نیاو تا وصول بد يهمتا یب به ابعاد و اعماق وجود دیهرفرد، با یاجتماع تیشود. درست برعکس، در ترب دهیکش

 يها سوق داده شود که کنش یطیجامعه به شرا يفشارها ریشخص ممکن است تحت تاث رایشود؛ ز هتوج تیواقع

 یابیو ارز یجانبه و به دور از آگاه کیرا به صورت  یها و قواعد اجتماع از دست داده و آموزه یکلخالق خود را به 

است که  کپارچهیو  يادیبن یتیمرجع يادار ا،یپو ینظام و سازمان کیبه منزله  یآدم تی. افزون بر آن شخصردیبپذ

 يدینقش جد گریکدیدر کنش متقابل با  2يگریو د 1امّا خود سازد یوادار م گرانیاز د زیاو را به کنش آزاد و متما

 ،یاجتماع يها از آموزه یفرد، و نه ناش یکیکه کارکرد آن نه برخاسته از خزائن ژنت کند یم فایا یآدم یرا در زندگ

 (.46: 1164 یمی)کرباشد یدو م نیبلکه در تعامل و فراتر از ا

                                                   
1.Self  

2.After  
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انـد کـه از    پرداختـه شدن و تربیـت اجتمـاعی    هایی یافت شده است که به مساله اجتماعی در این خصوص پژوهش

(، 1156،1161( )خســـرونژاد،1164،یمـــیچـــون )کرافـــرادي  ییهـــا بـــه پـــژوهش تـــوان یهـــا مـــ آن انیـــم

کـرد. امـا   (، اشـاره  1112،یروانی)شـ ( و 1111)غفـاري، (، 1166،ی(، )جهرمـ 1167،يدیـ (،)مز1164،1154،ي)باقر

گونـه کـه پـژوهش حاضـر اشـاره دارد       کردن آن یشدن و اجتماع یاجتماع نیگرفته به تناقض ب انجام يها پژوهش

 .اند تهنپرداخ

متفـاوت   (يریپـذ  )جامعـه کردن یاجتمـاع  با شدن یاجتماعمدعی است  در نوشته حاضر  پژوهشگر کردیروبا این  

 یمبـان  یبررسـ  شکل گرفته است بر این اساس پژوهشگر بـه  زیآم همغلطاست و کاربرد این دو مفهوم بر یک فرایند 

پرداخته است و در جهت روشن ساختن این دو مفهوم کوشیده است. بـا   تیترب و میمغالطه در تعلاین  يریگ شکل

یی به آن است بدین قـرار اسـت:   گو پاسخدر پژوهش؛ پرسشی که پژوهشگر در پی  ذکرشدهو هدف  مسئلهتوجه به 

اي در بیان ایـن دو مفهـوم    پذیري( داراي یک مفهوم هستند یا مغالطه ) جامعهکردن یاجتماعو  شدن یاجتماعآیا 

 صورت گرفته است؟  

 

 پژوهش ينظر یمبان ی. بررس8

از  شیروح انسان پ »معتقد بود: 1. افالطون افالطون جست افکاردر  توان یرا م «شدن»و« بودن»ي  اندیشه يها رگه

او و  انیم یهمچون حجاب اتیآگاه شده است و جسم و ماد زیچ ه جسم، در عالم مثل نسبت به همهتولد و تعلق ب

کسب و در « عالم مثل»است که در  ییها دانسته يادآوری رواقعجهان، د نیدر ا يریادگیهستند و  شیها داشته

خواهد  تاکید دارد. وي میپذیري  . افالطون بر جامعه(177-161: 1175افالطون،«)عالم فراموش کرده است نیا

اي بدون تغییر به زندگی خود ادامه دهند و  کودکان از طریق بازي به زندگی جمعی نیز عادت کنند و در جامعه

ثابت است و « هستی»گردد. وي معتقد است همان گونه که  ي جهان بر می ي فلسفی افالطون درباره این نظریه

 .(1171)رس، بدون تغییر، اجتماع نیز باید ثابت باشد

 یعیطب یآن را پناه بردن به زندگ ي بود و چاره افتهیفرد و اجتماع را در نیب جادشدهیروسو تضاد ا

بوده است. اگرچه آنچه ذکر شد  ییخود آبستن تضادها یعیطب تیترب هی(. امّا نظر57: 1167،ی)شکوهدانست یم

محدود( و  ي)در معناعتیطب نیبه تناقض ب گرید یدگاهیاز د شود، یمربوط م عتیدر درون طب یبه تناقض

 تیقابل زهیغر» است. وجود عتیبرحسب طب ی. ممکن است پاسخ داده شود که زندگمیخور یبرم یاجتماع

 یعیرا بطور کامالً طب یاجتماع یبه زندگ یعیطب یرا شاهد خواهند آورد که مقدمات عبور از زندگ «یاجتماع

مردم در  افتنیاز سازمان  یاست که غرض اصل یخود باق يرجاهمچنان ب تیقعوا نیهمه، ا نی. با اآورد یفراهم م

                                                   
1.Platos.(347-427 ق.م)   
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هاست تا با خالص  ضرورت نیاز سلطه ا یو کاهش فشار ناش یعیطب يها از ضرورت ییرها یاجتماع يها گروه

ادّعا  نیخاصّ بپردازند. شاهد ا یو به تحقق سرنوشت اجتماع ندیبه خودآ یعیطب یزندگ يو بندها دیشدن از ق

 ،یآدم یاجتماع تیاست که قابل ییها يرو ادهیدر مقابل ز انیعص زیقبل از هر چ عتیبه طب شتکه بازگ نیا

 یمادام که صورت تیترب رو، نی. از اشود یراه افتاد دچار آن م نیدر ا یاست، وقت یعیطب يهرچند در اصل امر

شد شکاف  ریواقف بود ناگز کامالً تیواقع نیکه از ا باشد. روسو یاجتماع تواند یم يدارد به دشوار یعیکامالً طب

 (. 51: 1167،یپرکند)شکوه «یاجتماع قرارداد»یو جامعه را با نهاد ساختگ عتیطب نیموجود ب

آورده  يجامعه کمال در کشاکش است. و در جا ياز جامعه فاسد موجود و جستجو دنیبر نیب روسو،

اذعان کرد که  دی. پس با«سازد یآدم م یعنیبا هوش  يو کودن موجود جیگ وانیاجتماع است که از ح »است:

 یکه به صورت اجتماع استطبعاً قابل آن  یبودن است، آدم یو اجتماع ستنیما که عبارت از آزاد ز یموقع انسان

که  از آن دارد یشده است حاک دهیآفر يطور دیشود. ق یآفرده شده است که اجتماع يالاقل طور ایکند،  یزندگ

را بر عهده  شیخو یاجتماع ي صهیکند و تحقق خص نییسرنوشتش را تع دیانسان خودش با

 تیترب ریجامعه او را شر یخلق کرده ول کیانسان را ن عتیطب:» دارد یم انی(.  روسو ب111: 1167،ی)شکوهردیبگ

 جادهیانسان را خوشبخت ا عتیاست. طب دهیجامعه او را بنده گردان یول دهینموده است. طبعت انسان را آزاد آفر

. باشد یم قتیحق کی انیکه بهم مربوط است ب هیقض نینمودهاست. ا چارهیجامعه او را بدبخت و ب یکرده ول

 (.17: 1141) روسو،ریمانند نسبت شر است بخ عتیطب مبه عال ینسبت اجتماع

 هیو سرانجام نظر دینما یم یابیانسان را ارز یاجتماع یبودن زندگ يفطر هیقرآن، نظر اتیبا استناد به آ يمطهر

او  نشیشدن انسان، در متن خلقت و آفر یاجتماع دارد یم انیو ب رد،یپذ یخاص از آن م یانیفطرت را با ارائه ب

: دیگو یم وي(. 11: 1177،يدارند)مطهر یو هم فطرت اجتماع يها هم فطرت فرد شده است و انسان يزیر یپ

 تیجمع هم اصالت و شخص که نیا نیدارد ع تیاست که در آن فرد، اصالت و شخص ینوع فرد و جامعه، بیترک»

 يا نکته هیسخن شب نیو ا ردیگ یجامعه در فرد صورت م تیفرد در جامعه و تحقّق شخص تیدارد. تحقّق شخص

 (.57: 1151،ي)مطهر گفتند یوحدت م نیکثرت و کثرت در ع نیکه فالسفه ما در باب وحدت در ع ستا

و تجربه را دو حالت متضاد روح  تیمعصوم ي. وداند یو هنجارها م دیق یب رشیرا پذ «يریپذ جامعه» کیبل امیلیو

است که  یو تجربه زمان دیمایپ یرشد خود را م ریکودک مس لیاست که تخ یحالت تی. معصومشمارد یانسان م

. درمجموع شود یها مواجه م واپس زدن اتیاخالق -یخواه اجتماع ،یخواه علم -نیبا جهان قوان تیمعصوم نیا

جدال  يو اشعار و ها ادداشتیاست، با برداشت از  دهیو تجربه نام تیجدال معصوم کیبل امیلیبتوان آنچه را و دیشا

ناب )غلبه بر  تیو جدال خالق رانگریو يروهای( و ني)بارور ییای( جدال زایشیاند عاطفه )دل( و عقل )مصلحت

 ریکه به تعب ییروهای( دانست. جدال نطیمح يهنجارها دوشرطیق یب رشیصرف )پذ «يریپذ جامعه»( و طیمح
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. زندیکه باهم بست دیدارند و با دیجاو یدو وجه از انسان هست نیندارد. ا يبرتر يگریبر د کی چیه کیبل امیلیو

و جستجو(  یدان )کمحلهدو مر نیا کیبل امیلیاست. و یهست ينابود يآنان بکوشد در جستجو يهرکس به سازگار

و  تیندارد، بلکه معصوم يبرتر يگریدو بر د نیاز ا کی چیو معتقد است، ه داند یم« تجربه»و  تیرا معصوم

 تیمعصوم»به تعادل برسند و به  گریکدیدر تقابل با  دیبا تیانسان است که درنها یتجربه، دو جنبه از هست

 (.66: 1156 سرونژاد،به نقل از خ 1174بشوند)هرش، یمنته« دار نظام

پذیري اولیّه است که، ناظر  ي اول شامل جامعه در مرحله شود یمرورتی معتقد است، فرد در دو مرحله اجتماعی 

-به ورود آدمی به جامعه و برقراري ارتباط با اطرافیان و افراد جامعه است. هدف پذیرش جامعه و شرایط فرهنگی

جامعه خویش نائل شود. این همگرایی، فرد را با جامعه خویش پیوند  تاریخی آن است تا آدمی به همگرایی با

مرحله قبل همراه با رشد فردیت ظاهر  برخالفشدن نام دارد،  (. در مرحله دوم که اجتماعی1110دهد)آریسال، می

 هاي اجتماعی است. در این اصل، شود و ناظر بر توسعه هویت فردي آدمی و ممانعت از حل شدن در جریان می

فرهنگی محیط تالش  -اي رهایی او از سلطه اجتماعیوبرشود  دیتأکباید بر فردیت آدمی و حفظ استقالل وي 

ي آراي فردي و نظرات سو بهشود. در این مرحله)مرحله تفرد( باید امکان مخالفت فرد با اجماع جامعه و رفتن 

  «یخودآگاه»همه مسلم است  ينچه براآ»معتقد است:  «فرم کیار»چنانکه  .(1164،ي)باقرمنفرد، ایجاد شود

مستقل از  يو از وجود خود به عنوان امر داند یکه، م داند یاست که انسان م نیا یانسان است، منظور از خودآگاه

 ینیب شیانسان است که امکان کنترل و پ تیموقع لیو تحل يرگریتفس نیدارد. هم یو درون، آگاه رونیب

 (. 174-171: 1154،ییتنها )ابوالحسن« سازد یممکن م ریغ یرا مشکل و گاه او يرفتارها

 ياقتصاد -یاجتماع طیکه صرفاً منفعل و محکوم و متأثر از شرا ستین يانسان موجود: »بود( معتقد 1161چارون)

 ردیگ یاست. اعمال و رفتار انسان در زمان حال شکل م يریگ میاراده آزاد و قدرت تصم يباشد بلکه او فعّال و دارا

 ریها تأث اگرچه از آن ست،ین یاجتماع -ياقتصاد طیشرادرگذشته همچون طبقه و  نیوپرداخته عوامل مع و ساخته

ها  دارد. انسان انیجر زیدر درون هر فرد ن ندیفرا نیبلکه ا ستیافراد ن انی. کنش متقابل تنها به تعامل مردیپذ یم

 ندیهر فرد از جامعه فرآ ریز جهان و جامعه دارند. تفسا یفیخود شناخت و تعر شهیاساس تفکر و اند بر  کیهر 

 (.76 :1167،ینقل از شاه سن )به «دهد یم لیاو را تشک یمتقابل درون کنش

بلکه در برابر  رد،یگ یقرار نم نییارائه شده توسط جامعه، نه تنها تحت تع ی، انسان در برابر معاندارد بیان می 1بلومر

در کنش هر فرد  یمعان ينکته غافل هستند که کاربر نی. آنها از ازند یآنها دست به ساخت کنش م يو بسو

 :گرا معتقد است عوامل پردازان هیبلومر برخالف نظر. (12: 1167: ،ییتنها است)ابوالحسن ریاز تفس يندیمستلزم فرا

فرد  يریادگی ندی. در فرادهد یرخ م« شدن یاجتماع»و  2«يریادگی» ي در دو مرحله «شدن یاجتماع» ندیکه فرا

                                                   
1. Blumme 

2 .Learning 
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 1«یاجتماع يها من»  ایمرحله فرد تنها هنجارها،  نیدر ا ی. ولشود یکار م یاجتماع میوارد در ساخت نظام تقس

نشود. امّا  لیبه عمل تبد گاه چیبماند و ه یدر حد همان شناخت باق شهیهم تواند یشناخت م نیرا شناخته است. ا

 ایدست به ساخت کنش بزند: ساخت کنش  تواند یآنگاه م ش،یخو تیاز موقع ریتفس هرگاه فرد پس از

 ندیکنش که پس از فرا نی. بلومر انامد یم يرا بلومر کنش نماد یکنش نی. چن2«تیّموقع»در برابر  «يساز کنش»

ساخته  تیّفرد از موقع ریو توسط فرد وبنابر تفس تیو در برابر موقع تیاز موقع ریتفس ندیو در فرا يریادگی

. دهد ی( رخ م،یسازمان شخص» مفهوم در سطح نیشدن در ا ی. اجتماعنامد یشدن م یاجتماع ندیرا فرا شود یم

 يها ادگرفتهی یمعان ي با اشاره ،یو فرهنگ یاجتماع يها من يریادگیو پس از  يریگ هنگام نقش دفضا فر نیدرا

 تیقرار گرفته و در برابر موقع تیاز موقع ریدر موضع تفس ش،یخو يبه سو یاجتماع يها ارائه شده توسط من

 ریسوم)کنش بر اساس تفس يفرد قادر به ورود به قضا یلیکه به هر دل ی. امّا در صورتزند یم يدست به کنش ساز

کنش  »ي رخ خواهد داد و کنش فرد از گونه ی( نباشد رفتار فرد در سطح سازمان روان شناختتیفرد از موقع

 (.17: 1167،ییتنها خواهد بود.) ابوالحسن «يانمادن

را گسترش « خود»مفهوم گرانیکه در آن فرد در رابطه با د دانست یم یمشارکت یشدن را تالش یاجتماع یکول

که  کند یمعتقد است و مطرح م ي. وشود یدوباره در ذهن فرد خلق م«  عام ي گرید»و جامعه را به عنوان  دهد یم

انسان در  گریبه عبارت د مینیب یخودمان م به گرانیهستند از آنچه در پاسخ د یانعکاس شتریب ها یشناس شتنیخو

 (. 12-11: 1166،یو صادق يری)سف کند یابیارز گرانید دیدارد تا خود را از د یروند سع نیا

، «خود». به نظر او، ابدی یرشد م گرانیشخص، از رهگذر تبادل او با د کی« خود»که  کرد یاستدالل م نیچن یکول

 کی ی. آگاهردیگ یشکل م «یکیالکتید»نوع ارتباط  کیبلکه از رهگذر  شود؛ ینم یو سپس اجتماع ينخست فرد

جداگانه سخن  ياز خودها توان ینم يرو چیه درباره خودش است؛ پس به گرانیشخص از خودش، بازتاب افکار د

که  همچنان»کرده است:  سهیمقا نهیی، آن را با آ«خود» یروشن ساختن خصلت انعکاس يبرا یآورد. کول انیم به

از ظاهر، رفتار،  یبرداشت ،یلیّتخ يا گونه به زین گرانیدر ذهن د م،یکن یبرانداز م نهییمان را در آ اندام و لباس ما،یس

خود »هوم . مفمیشو یبرداشت متأثر م نیگوناگون از ا يصورتها و به میمان دار و دوستان تیشخص ،اهداف، کردار

او درباره  يداور» ،«د؟ینما یچگونه م گرانیظاهر ما به چشم د: »شود یساخته م یاز سه عنصر اصل 1«سان نهییآ

: 1151) کوزر، «؟یسرشکستگ ای رغرو د،یآ یم دیما پد ياز خود برا یچه احساس»و سرانجام،  «ست؟یظاهر ما چ

)  «؟یسرشکستگ ایغرور  د،یآ یم دیما پد ياز خود برا یچه احساس»و سرانجام،  «ست؟ی(. ظاهر ما چ410

رفتار  نهییکه ما خود را در آ یمعن نینشان دادن ا يرا برا «يا نهییخود آ»اصطالح ی(. کول410: 1151کوزر،
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و چگونه  میهست یچه کس که نیا یعنی م،یدار« خود»که ما از ی. مفهومبرد یکار م به م،ینیب یبا خودمان م گرانید

که ما از مردم درباره خودمان  ییبازخوردها د،یآ یوجود م به گرانیمتقابل ما با د يها از کنش ،مفهوم نیا م؟،یهست

  (.72: 1150،یمی)کر میهست یو چگونه آدم یکه چه کس قبوالند یو م فهماند یما م به  م،یریگ یم

 
 (3)شکل شماره: 

( 1114) دیدارد. م  شدن توجه یاجتماع ندیکنشگر در فرا کیانسان به عنوان  تیبر فاعل دیبا تاک «دیهربرت م»

پر  یفرهنگ راثیاز م دیکه با ست،ین  یمطرح کرد که طبق آن؛ فرد، ظرف خال ندیفرا نیدر مورد ا يدیجد یۀنظر

درون  يرا که و  یفرهنگ  يدئولوژیقواعد و ا توان یم نده،یاست که به طور فزا يگر نشیشود؛ بلکه روح فعّال و گز

  1164جت،یوبر لی)گ  ردیرا نپذ يزیو چه چ ردیرا بپذ يزیچه چ ردیبگ میکند و تصم یابیارز کند، یم ین زندگآ

که در  ی. کودکآورد یسربر م« شدن یاجتماع» ندیاز فرا «یتحول خودشناس»کرده است،  دیتأک «دیم(. » 11:

. ما گردد یم لینا شتنیاز خو ینسبت به اعمالش، به آگاه گرانیواکنش د قیاز طر ست،یآغاز از خود، آگاه ن

خودمان  ي را درباره ییزهایچ گرانید يها ها و نگرش بازتاب اعمال خودمان در نگاه دنید قینخست از طر

رشد  رو، نی. از ازدیرا برانگ گرانیمناسب د يها عملمان واکنش ي که نحوه میریگ یبا آن فرا م زمان همو میآموز یم

 چیه شوند، یکه آغاز م یزمان ندهایفرا نیهمراه با هم هستند. ا 1«یاجتماع يهنجارها»کردن  یو دورن یخودآگاه

 کند، یعمل م یاجتماع يهنجارها «برحسب»که  یفرد از خود به عنوان فاعل یندارند. آگاه یعیطب تیمحدود

: 1155شفلر.)شود لیاست، تبد یاجتماع يهنجارها« مسئول»که  یاز خود به عنوان کس یممکن است به آگاه

11-10.) 

، «نهاد» نیب دیمشهور فرو زیاند. مثالً تما مشابه دیم او با نظرات يها دهیا باًیبود و تقر دیمعاصر م باًی، تقر2دیفرو

 د،یتطابق دارد. ازنظر فرو« عامّ گرید»و « ذهن»، «خود» ال،یدرباره ام دی، با نظرات م«فراخود»و « خود»

در جامعه  تواند ینهاد، که نم یعنی یغالباً ضداجتماع الِیو ام ازهاین نیاست ب یائمد يا مبارزه یانسان تیّشخص

را  یخاص يتابوها، که تنها ظهور رفتارها یعنیو امور ممنوع  یشده فرهنگ یدرون يها سنّت نیآشکار گردد و ب

 نیفرام مقبولي رهایدر مس الیجهت دادن ام قیآن است تا، از طر یخود در پ یفراخود؛ ول یعنی طلبد یم
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اعتقاد داشت که تحوّل  دیفرودهد.  ینهاد و فراخود آشت نیها را فراگرفته است، ب گونه که فرد نقش آن ،یفرهنگ

قبول را،  رقابلیغ الیام دیراستا، او با نیچرخد. در ا یرو به رشد کودک م ياریبر حول هش یانسان تیّشخص

فراخود و وجدان تحت کنترل درآورد.  ندهیفزا يها اند، در پرتو خواست مرتبط یجنس زهیبه غر که یالیام ژهیو به

ارضاء  يمقبول برا یراه ،یتواند، ازنظر اجتماع ینم« خود»شده،  سرکوب الِیام که یهنگام :معتقد است دیفرو

 يفشارها نیب یاصالح و هماهنگ يبرا ت،یّشخص« خود»شود.  یم يرفتار يها بیدچار آس ن،یبنابرا ابد،یها ب نقش

 یدفاع ينامقبول و امثال آن ـ سازوکارها يتارهاها رف جلوه دادن یانکار، سرزنش، عقالن یعنینهاد و فراخود ـ 

است: هر  يریسرشار از کشمکش و درگ تیّشدن و تحوّل شخص یاجتماع ب،یترت نیبد. رندیگ یرا به کار م ياریبس

هر چه  الیها و ام خود، با محرّک فرا تر شیهرچه ب يها تیدک رو به رشد، با محدودکو کی هیاوّل یدر زندگ یحرکت

 يها کشمش )خود( همراه است. کشمکـش نیا یاصالح و هماهنگ يبرا یسخت يها تر )نهاد( و با تالش نامقبول

 یمردم تداع يبرا یبزرگسال یاغلب در ورود به زندگ رند،یگ یدوره سرچشمه م نیکه از ا يحل ناشده ا

 (.71-74: 1156)ترنر،شوند یم

 کی ي به منزله« شدن یاجتماع»را در قلمرو  «يخودراهبر»است که اصطالح  یاز جمله کسان زین 1«لیا.اس.ن»

حق کودک است تا براساس آن بتواند، بدون  يبه معنا يخودراهبر». او معتقد است: برد یبه کار م يادیعامل بن

 تیهدا يکامل فرد برا يآزاد يرا به معنا يخودراهبر «لین»«.کند یآزادانه زندگ يگرید ي از سلطه يریرپذیتأث

فراهم شود تا  دیبا یطیچه عوامل و شرا افتد؟ یچگونه اتفاق م يخودراهبر نیاما ا کند یم ریخود تعب یزندگ

 يها افتهیو  قاتیحقکودک باشد؟ ت يمطلوب برا یاجتماع تیترب ساز نهیزم ت،یاستقالل، اعتماد و خالق ندیفرا

 «یخودشناس ي توسعه»و « تحول خود»چون  یمیآن با مفاه ي کودک و رابطه یاجتماع تیبه ترب مربوط یعلم

، «شدن یاجتماع»و « تحول خود» ي بدون توجه به رابطه رسد یبه نظر م دهد؟ یرا به ما نشان م یجیچه نتا

 (.77: 1164)کریمی،ها داد پرسش نیبه ا ینتوان پاسخ مشخص

است که  يندیفرآ ییویشدن از نظر د ی. اجتماعداند یم ستسیانسان را محصول تحول ز ن،یبه تبع دارو ییوید

. ابندیرا ب یو اجتماع یعیبا مشکالت و مسائل طب ییارویمناسب رو يها اند اندک اندک راه ها توانسته آن انسان یط

مشارکت  قیمواجهه با مسائل، از طر افتنیدر یعنی. ردآو یم انیسخن به م  «یهوش اجتماع»از  ییویدر ادامه د

 اتیتجرب يو بازساز یمشارکت جمع قیاز طر ل،یمواجهه با مسا يمناسب را برا نهیزم ات،یتجرب يو بازساز یجمع

است که  یکارکرد هوش اجتماع و یتحول اجتماع نیبر هم هیآورده است. با تک دیمواجهه موثر پد يمناسب رابرا

 (.1151،110،ي)باقرردیگ یدر نظر م یانسان را اساساً اجتماع تیماه ییوید

 ریآورده است. در تصو انیسخن به م زیآم سه تصور مغالطه شدن مفهوم اجتماعی انیدر باب ب(1154باقري،)
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است  یکس یکه فرد اجتماع یمعن نیبه ا شود، ی( مReduceجمع کاسته)« در»بودن به حضور ینخست، اجتماع

جمع، دوام آورد. در تصور دوم،  انیم ررا دارد و لذا د یاجتماع يها به محرک ییپاسخگو يالزم برا يها که مهارت

مرتبط بودن با  یدر اینجا به معن ،بودن . اجتماعیشود یفرو کاسته م گران،ید«با»بودن به ارتباط داشتن یاجتماع

کننده فر نسبت  کنترلي  به رابطه ،ی بودن. در تصور سوم، اجتماعگرانید انیم« در»است، نه صرفاً حضور گرانید

از  یبه اهداف خود، نظام لیو متضمن آن است که فرد در ن شود یجمع فروکاستِ م« بر»طره اویو س گران،یبه د

به هدف مورد نظر  لین يبرا یلیدر آن ملحوظ شده باشند و به منزله وسا گر،یهدف فراهم آورد که افراد د-لهیوس

 (. 65: 1154،يقربکار گرفته شوند)با

 

 

 

 

 

 

 

 

 (8)شکل شماره:

تجربه داشت.  بازخواهد شدن یاجتماعشده ما را از درک معنی و مفهوم اصلی  هاي بیان پذیرش هر یک از مغالطه

در مراحل، مقاطع و کارگزاران  يظاهر یکسانیبه رغم وحدت و  شدن اجتماعی ندیکه فرا دهد ینشان م زین ینیع

و اختصاصات منجر نشده است. وجود  زیرفتن تما نیو از ب ها تیشخص شدن یو قالب يبه استانداردساز گاه جیآن، ه

نشده  زاتیگسترده تما فیمانع از بروز و ظهور ط ،سطوح یجامعه در برخ کیو اشتراک افراد  يصور يها شباهت

 (. 117: 1165ن،یالد است )شرف

 رهیچ شیخو يو خود محور يآن افراد بر حالت خود رأ یاست که در ط يندیفرا » اجتماعی شدن : اژه،یاز نظر پ

افراد در فهم  ییاست،که توانا  نیا شدن اجتماعیگرید جهی. نتدهند یمورد توجه قرار م زیرا ن گرانیشده و نظرات د

و  لیر دالرا آموخته و د یاجتماع يها تیدر فعال کیافراد شر نی. همچنابدی یم شیافزا یمسائل مجرد و انتزاع

بین فردي را در فرایند اجتماعی  1پیاژه ارتباط (.14 :1150،ی)امام «کنند یرا درک م گرانیبا د يهمکار جینتا

در ابتدا در بحث تحول زبان کودک به کار گرفته شد  2«خودمرکزي»داند. در نظریه پیاژه مفهوم شدن محوري می
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که دو سازوکار هوش  1«يساز برون»و 2«يساز درون»کوددک، براساس  «اژهیپ ژان» 1«مرکزگرایی»و سپس مفهوم

را به رنگ جهان درون  رونیو جهان ب رونیجهان درون را تابع جهان ب ت،یدر برخورد با واقع روند، یبه شمار م

سبب است  نیدارد. به هم ینقش مهم« شدن یاجتماع» ندیدر فرا يو سازگار 4انطباق نیاآورد.  یدرم شیخو

و با وجود  شود یها خلق م از آن یمتفاوت اجتماع يها افراد، کنش يبرا کسانی يها طیوجود مح رغم یعلکه 

 يندهایو فرا یناختش يساختارها ،يفرد يها به تناسب تفاوت طیشرا نیتعامل افراد در برابر ا ط،یشرا یهمسان

 (.75: 1164)کریمی،شود یدگرسان م یعاطف

 میدانست، چنان که دورک ءیش کی ۀبه مثاب توان ینم گریشدن را د اجتماعی تیواقع ،حاتیتوض نیبا ا

 یکاوي ، آگاه . چراکه مطابق نوع نگاه روانکند یآن حرکت م لیناب به سوي تحل یکه فرد با آگاه پنداشت، یم

[ گرانید [ و همانند سازي]باالی]از ام یچشم پوش »ۀبه واسط دیبلکه با ستیداده شده ن شیامر از پ کیهرگز 

 (5: 1111، به نقل از حیدري،1162، نگیگلد«)کسب شود

 یعنـ ی شـود  یمـ  يادیز دیزبان و ارتباط تأک یعنی شدن اجتماعیی بر دو عنصر اصل نیدر مکتب کنش متقابل نماد

 گـران یو در هنگام کنش بـا د  ابدی یو آموختن زبان به شکل فعّال در جامعه حضور م گرانیارتباط با د قیفرد از طر

او ) کـه   یانسان و کنش متقابل اجتماع یاجتماع کنشو نمادها به  ی. معنردیپذ یم ریو هم تاث گذارد یم ریهم تاث

همـان   ی. کنش اجتمـاع بخشند یم يزیمتما يها یژگی( وکشاند یم یچند کنشگر را به کنش متقابل اجتماع ایدو 

ها در فراگرد کـنش متقابـل    . انسانکنند یکنش برقرار م یذهن ي به گونه گرانیاست که افراد از راه آن، با د یکنش

 ریرا تفسـ  دار یمعنـ  ينمادهـا  نیـ ا گـران ی. ددهنـد  یانتقال مـ  گرانیرا به د ییمعناها نینماد يا گونه به ،یاجتماع

کـنش متقابـل    نیکنشگران، ح گر،ید انی. به بدهند ینمادها، واکنش نشان م نیاز ا رشانیتفس ي هیو برپا کنند یم

 (.267: 1154 تزر،ی) ررندیگ یاز نفوذ متقابل قرار م يدر فراگرد ،یتماعاج

ممکـن اسـت    گذارد، یم ریبر رفتار ما تأث میکن یو رشد م میشو یکه ما در آن متولد م  یفرهنگ طیآن جا که مح از

 يهـا  برسد که به قالـب . ممکن است به نظر ماند ینم یما باق يبرا ياراده آزاد ای تیگونه فرد چیبه نظر برسد که ه

که ما از تولد تا مرگ در کنش متقابل  تیواقع نی... امیشو یم  ختهیفراهم کرده ر مانیکه جامعه برا يا ساخته شیپ

 سـازد،  یمشـروط مـ   میکنـ  یکـه مـ   ییو رفتارهـا  میـ کـه دار  ییهـا  مـا، ارزش  تیمسلماً شخصـ  م،یهست گرانیبا د

 تیـ حـس هو  کیـ از از مـا   کیهر ،اجتماعی شدن  انیهست. در جر زیما ن يو آزاد تیفرد يشدنمبنا امّااجتماعی

. شـود  یروشـن مـ   یزبان به آسـان  يریادگینکته با مثال  نی. اکند یم دایو عمل مستقل پ شهیاند ییو توانا یشخص

ت ما مجبور بـه اسـتفاده از قواعـد ثابـ     ي و همه کند، یابداع نم میریگ یم ادی یرا که در کودک یاز ما زبان کی چیه

                                                   
1 .Centring 
2. Assimilation 
3. Accommodation 

4.Adaptation  
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مـا   تیـ و خالق یاست که خود آگاه یساز عوامل اسا یکیزبان  کی دنیحال، فهم نی. امّا در عمیکاربرد زبان هست

 یبه طور کامل در زمان حـال زنـدگ   شیو کم و ب م،یبود یبدون زبان، ما موجودات خود آگاه نم سازد؛ یرا ممکن م

 يمـا و بـرا   يمشخص فـرد  يها یژگیاز و یآگاه يبرا ،یانسان یزندگ ينماد يغنا ي. تسلط بر زبان، برامیکرد یم

 (.  17: 1167 دنز،یاست  )گ يضرور ط،یما بر مح یتسلط عمل

 یآموزش يها طیخانواده و مح قیکه از طر یصرفاً به عنوان محفوظات کودک گریرا د شدن اجتماعی مسلماً امروزه 

است که سن و سال  يندیفرا شدن اجتماعی داده شده است که صینکته تشخ نی. اکنند ینم یتلق شود یمنتقل م

 افراد ادامه خواهد داشت. یو در سراسر زندگ شناسد ینم

چگونه خود را با جامعه  اموزندیکه افراد در آن ب ستیطرفه ن کی ندیفرا شدن مشخص شده،اجتماعی نیهمچن 

 از یهر فهم نیکنند. بنابرا فیخود را باز تعر یاجتماع فیها و تکال نقش توانند یاشخاص م رایدهند، ز قیتطب

در  یاجتماع رییبا تغ ندیفرا نیکه چگونه ا شدمسأله با نیهمراه با توجه به ا دی( بايریپذ شدن)جامعه اجتماعی

 (.1110-1111 :1166ارتباط است)گوردن، 

 زین ینیع تجربهدارد.  می انیب شدن اجتماعی ندیکنشگر در فرا کیانسان به عنوان  تیبر فاعل دیبا تاک دیم هربرت

 گاه جیدر مراحل، مقاطع و کارگزاران آن، ه يظاهر یکسانیشدنبه رغم وحدت و  اجتماعیندیکه فرا دهد ینشان م

 يها و اختصاصات منجر نشده است. وجود شباهت زیرفتن تما نیو از ب ها تیشخص شدن یو قالب يبه استانداردساز

نشده است  زاتیگسترده تما فیمانع از بروز و ظهور ط ،سطوح یدر برخجامعه  کیو اشتراک افراد  يصور

 (.117: 1165ن،یالد )شرف

 یآموزش يها طیخانواده و مح قیکه از طر یصرفاً به عنوان محفوظات کودک گریمسلماً امروزه اجتماعی شدن را د 

است که سن و  يندیفرا  شدن داده شده است که اجتماعی صینکته تشخ نی. اکنند ینم یتلق شود یمنتقل م

 کی ندیشدنفرا شده،اجتماعی خصمش نیافراد ادامه خواهد داشت. همچن یو در سراسر زندگ شناسد یسال نم

ها و  نقش توانند یاشخاص م رایدهند، ز قیچگونه خود را با جامعه تطب اموزندیکه افراد در آن ب ستیطرفه ن

همراه با توجه به  دی( بايریپذ شدن)جامعه ازاجتماعی یهر فهم نیکنند. بنابرا فیخود را باز تعر یاجتماع فیتکال

 ( .1110-1111 : 1166در ارتباط است)گوردن،  یاجتماع رییبا تغ ندیفرا نیا همسأله باشد که چگون نیا

  و در شود ی( متی)خالق يفکر ییو توسعه توانا شیکه باعث افزا داند یم يندیرا فرا شدن اجتماعیتزر،یجورج ر

 معتقد است:  باره نیا

 یبه سادگ شدن اجتماعی به عالوه شود یم يفکر ییکه منجر به توسعه و توانا استیپو ندیفرآ کی شدن اجتماعی»

کنشگر  ایپو ندیفرا کیکننده اطالعات باشد بلکه در  افتیکه در آن کنشگر در ستیطرفه ن کی ندیفرآ کی

 (. 67: 1151 تزر،ی)ر «دهد یخود را با اطالعات وفق م يازهاین
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 »تی. اهمکند یم یتلق یاساس اریبس یرا در مفهوم اجتماع يفرد  نی، ارتباط ب یدر مباحث روانشناخت اژهیپ

اساس  اژهیمالحظه نمود. پ  « يخود مرکز» از مفهوم يور در بهره توان یرا م اژهیپ هیدر نظر« ارتباط 

فرد است  یشناخت اتیحاصل تجرب ندیراف نیو ا داند یم يگریرا از خود بدر آمدن و قبول نظرات د شدن یاجتماع

آن  یاست که در ط يندیفرا» شدن:  یاجتماع اژه،ی. از نظر پافتیچند به آن دست خواهد  یمراحل یکه با ط

 جهی. نتدهند یمورد توجه قرار م زیرا ن گرانیشده و نظرات د رهیچ شیخو يو خود محور يافراد بر حالت خود رأ

افراد  نی. همچنابدی یم شیافزا یافراد در فهم مسائل مجرد و انتزاع ییاست،که توانا  نیا شدن یگراجتماعید

 «کنند یرا درک م گرانیبا د يهمکار جیو نتا لیرا آموخته و در دال یاجتماع يها تیدر فعال کیشر

 دلمتعا تیخالق و شخص یذهن جادیا اژهیدر نظر پ تیگفت هدف ترب توان یرفته، م  هم ي(. رو14 :1150،ی)امام

 (.241 : 1161است )کاردان، شیبا جامعه خو يسازگار ایقدرت انطباق  جادیدر کودکان و ا

 جهینت یاجتماع يخو » که: رسد یم جهینت نیانسان به ا  یاجتماع يدرباره خو شیخو دگاهید يبند فروم در جمع

 یدر خصوص اجتماع یراتییبه تغ یاجتماع طیاشر رییانسان با ساختمان اجتماع است. تغ عتیطب يایانطباق پو

را  انیو آدم آورند یم دیتازه پد يها شهیتازه اند يازهای. نآورد یتازه به وجود م یو اضطرابات ازیو ن شود یم یمنته

و اعمال  بخشند یثبات و عمق م یاجتماع يبه نوبه خود به خو زین نینو يها شهی. اندکند یآنها م رفتنیمستعد پذ

. گذارند یم ریتاث کیدئولوژیا يها دهیبر پد يخو قیاز طر یاجتماع طیشرا گری. به عبارت دکنند یم نییرا تع یآدم

در  اتیذات صورتدر او به  خیاست که در اثر تکامل تار یاجتماع طیبا شرا ایانطباق پو کی جهینت ياما خو

از دیدگاه فرد، اجتماعى شدن فرایندى است که طى » شدن اجتماعی(. از این رو، 17: 1171 ،یزاهدان« ) اند آمده

آن به کسب هویت نایل شده و با پذیرفتن ارزش ها، هنجارها، آرمان ها و شیوه هاى زندگى، تحت شرایط 

شود. اگر جریان اجتماعى شدن با موانعى مواجه شود، به  مطلوب، قادر به تحقق استعدادهاى بالقوه خود مى

« خود ». به هر حال، براى فرد، اجتماعى شدن شرطى اجتناب ناپذیر در امر نجامدا یمحدودیت رشد فردى م

انتقال میراث ». از این رو، اجتماعى شدن شامل دو فراگرد مکمل است: دآگاهى و تشکیل هویت محسوب مى شو

 (.164: 1165ن،یالد شرف«) اجتماعى و فرهنگى، و رشد شخصیت 

 

 ها نهیشی. مرور پ0

پذیري و اجتماعی شدن یا به تعبیري تربیت اجتماعی، در  هاي انجام شده در قلمرو جامعه پژوهشبا توجه به به 

هاي پیشین که تا حدي در راستاي اهداف این پژوهش هستند  این قسمت به صورت اختصار به مواردي از پژوهش

 پردازیم. می

به بررسی اجتماعی بودن  «بودن یدر مفهوم اجتماع جیسه مغالطه را» در پژوهشی تحت عنوان(.1154ي)باقر
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گیرد فروکاستن مفهوم اجتماعی بودن به هریک از سه وجه) ارتباط با جمع، تسلط بر جمع،  پرداخته و نتیجه می

 شدن باز خواهد داشت. یابی به اجتماعی هایی است که ما را از دست با جمع بودن(، به معناي افتادن در دام مغالطه

شدن پرداخته و نتیجه  به بررسی مفهوم اجتماعی« آسیب شناسی اجتماعی »با عنوان ( در پژوهشی1164.کریمی)

 یگفت که در اجتماع دیبا« شدن یاجتماع»و « کردن یاجتماع» انیم یافتگی زیتما جادیا يبرا تاًینها گیرد می

 ي در تعامل با تجربه رشد و تحوّل خود را يالگو ها، تیموقع نیتر یعیها و در طب روش نیتر یعیبا طب یشدن متربّ

 تیکنترل و حما نیچتر سنگ ریزکردن کودک در  یکه در اجتماع یدر حال کند؛ یشخصاً کشف م یاجتماع

 .کند ینم دایرا پ شیخو یشخص ي فرصت تجربه یاجتماع يو فشارها نیوالد

شدن  مفهوم اجتماعیبه بررسی « رابرت مرتون يساختار يفشارها ي هیکاربرد نظر»در پژوهشی(. 1167) يدیمز

 داند. اي نموده است و این دو مفهوم را یکسان نمی شدن اشاره پذیري و اجتماعی پرداخته و به تمایز مفهوم جامعه

و معتقد  پردازد یکودک م اتیادب تیماه یبه بررس« و تجربه تیمعصوم»با عنوان  ی( در پژوهش1165خسرونژاد)

 گرید ياو و در سو التیو تما زهیسو بزرگسال و انگ کیدر  و تجربه کشش دوگانه است که تیاست معصوم

در  دیبا تیاست که درنها سانان یو تجربه، دو جنبه از هست تیاست. معصوم شیها و خواسته ازهایکودک و ن

 یبه بررس ی(  در پژوهش1166)یبشوند. جهرم یمنته« دار نظام تیمعصوم»به تعادل برسند و به  گریکدیتقابل با 

 رندهیرا که در برگ يریپذ و جامعه« تیخالق يریپذ و جامعه تیدر باب خالق زاده بیو نق یدکتر شکوه دگاهید»

را  يریپذ برشمرده و جامعه یدر هر نظام آموزش تیو ترب میو اقتدار است از جمله اهداف مهم تعل يمفهوم آزاد

و حل  يتمدن در نوآور یمحرکه اصلرا  تیو خالق یو حفظ ثبات و نظم اجتماع هجامع يداریالزمه دوام و پا

دارد  دیو سنت تاک یینوا بر اصالت جمع، هم يریپذ جامعه نکهیا حیبا توض نیمسائل نوظهور دانسته است. همچن

داند. و در ادامه  یآنها را ضرورت م نیو بدعت، توجه به پارادوکس ب ییبر اصالت فرد، ناهمنوا تیکه خالق یدر حال

به طور  دیو با تواند یم يریپذ و جامعه تیخالق ت،یو ترب میتعل ندیموضوع اشاره دارد در هر مرحله از فرآ نیبه ا

 ردیهمزمان مورد توجه قرار گ

 

 . روش پژوهش4

  نکونیو ل زیمشخص باشد. دن دگاهیبر د یمبتن دیداشته باشد با یعلم ياگر بخواهد مبنا یهر پژوهش ناً،یقی

 ق،یتحق یفلسف -يچهارچوب نظر یبه طور ضمن قیمعتقدند، پژوهشگر با انتخاب طرح تحق رهبا   نی( در ا1114)

براین اساس  (.1165،يدیبه نقل از مز1114)  کند یرا مشخص م قیتحق يفرضها شیپ ریو سا ازیمورد ن يمهارتها

به بررسی و  1نوع در مقوله تحقیقات کیفی است که در آن با استفاده از روش اسنادي ازلحاظپژوهش حاضر 

                                                   
1 .Documentary  
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مطالب و  لیوتحل هیتجزاست. رویکرد مورد استناد جهت  شده پرداختهکاوش متون مربوط به موضوع پژوهش 

میکات و  به نقل از 1112است. در این رویکرد، بنا به نظر بلنکی) 1تفسیري -هاي مربوطه نیز توصیفی داده

هاي پژوهش تا حدودي وارد عرصه تفسیر گردیده روابط منطقی  (، محقق ضمن توصیف اولیه داده1117مورهاس

 صورت بهپردازد. در پژوهش حاضر  ها می آن 2هاي پنهان ی و تا امکان به آشکار نمودن الیهموردبررسها را  بین داده

 لیوتحل هیتجزارائه گردیده توصیف و سپس به  کردن یعاجتماو  شدن یاجتماعهایی که پیرامون  خالصه دیدگاه

 ها اقدام شده است. داده

 

 )بحث و بررسی( ها. یافته1

است  نیا پنداشتند و آن را با اجتماعی کردن یکسان می شود یوارد م شدن یاجتماع ندیکه بر فرا ییاز انتقادها 

از  يها و جامعه افراد را در قالب دهد یرا از دست م شیخو تیو هو يآزاد شدن ینداجتماعیفرد در فرا ،که

 . شود یآنها م تیاستعداد و خالق ییقرار داده و مانع شکوفا ساخته شیپ

 شدن یمنتقدانِ اجتماع دگاهید حیکه در توض مییرجوع نما دنزیگ يها به گفته توان یمطالب فوق م حیتوض يبرا

 :سدینو یم

ممکن  گذارد، یم ریبر رفتار ما تأث میکن یو رشد م میشو یکه ما در آن متولد م  یفرهنگ طیاز آن جا که مح »

. ممکن است به نظر برسد که به ماند ینم یما باق يبرا ياراده آزاد ای تیگونه فرد چیاست به نظر برسد که ه

ا از تولد تا مرگ در که م تیواقع نی... امیشو یم  ختهیفراهم کرده ر مانیکه جامعه برا يا ساخته شیپ يها قالب

مشروط  میکن یکه م ییو رفتارها میکه دار ییها ما، ارزش تیمسلماً شخص م،یهست گرانیکنش متقابل با د

 کیاز از ما  کیهر ،اجتماعی شدن  انیهست. در جر زیما ن يو آزاد تیفرد يمبنا شدن اجتماعی امّا سازد، یم

روشن  یزبان به آسان يریادگینکته با مثال  نی. اکند یم دایو عمل مستقل پ شهیاند ییو توانا یشخص تیحس هو

ما مجبور به استفاده از قواعد  ي و همه کند، یابداع نم میریگ یم ادی یرا که در کودک یاز ما زبان کی چی. هشود یم

و  یاست که خود آگاه یساساز عوامل ا یکیزبان  کی دنیحال، فهم نی. امّا در عمیثابت کاربرد زبان هست

به طور کامل در زمان  شیو کم و ب م،یبود یبدون زبان، ما موجودات خود آگاه نم سازد؛ یما را ممکن م تیخالق

 يمشخص فرد يها یژگیاز و یآگاه يبرا ،یانسان یزندگ ينماد يغنا ي. تسلط بر زبان، برامیکرد یم یحال زندگ

 (. 17: 1167 دنز،ی)گ« است  يورضر ط،یما بر مح یتسلط عمل يما و برا

که به  Socialization نیاست. کلمه الت یبار انفعال يدارا« کردن یاجتماع» ای «يریپذ جامعه»اساساً مفهوم 

 لیمعنا شده و چنانچه به روش فلسفه تحل «يریپذ جامعه»یاز منابع فارس ياریاست، در بس شدن یاجتماع يمعنا

                                                   
1 .Descriptive- Interpretive 

2 .Hidden Meaning 
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 «يریپذ جامعه»در اصطالح  «رشیپذ»کلمه  یفعالبار ان دیکه شا دید میخواه م،یمفهوم فوق بپرداز لیزبان به تحل

( در ی)تناقضیپارادوکس دگاهیکه د رسد یبه نظر م گریمباحث و مجادالت را فراهم نموده باشد. از طرف د نهیزم

است که کودک  یطیو در شرا هیّاول یدر دوران کودک تیامر ترب انیرابطه با مفهوم فوق اساساً متناظر بر جر

بسر  یانتزاع ریدر سطوح غ زین یاز رفتار، و از منظر رشد شناخت دیو تقل يریگ الگو ي مرحله در يریادگیازلحاظ 

با این نگاه . باید دانست تیو خالق تیتوسعه عقالن ینوع را افراد شدن یاجتماع اساس. پس دانست دیبا برد یم

خرد و  هیکه بر پا یاعتقادات مذهب یها و حت ها، تخصص نقشها،  ارزش ي آگاهانه رشیپذ را شدن یاجتماع

 ینگاه رفتار جامعه پسند و رفتار ضد اجتماع نی. و با توجه به همباید دانستاستوار است  یو جمع يفرد تیعقالن

 یها و هنجارها، که عموماً در دوران کودک ارزش یانفعال رشیپذ: » بودمعتقد  يدیمز چنانکه .باید کرد نییرا تب

. به نظر مینام یم شدن یاجتماع آنها را تیبر خرد و عقالن یآگاهانه و مبتن رشیو پذ نیرا تلق ردیگ یصورت م

و  نیاز طرف والد ه،یّاول یدککه در دوران کو یها و الزامات اجتماع ها، هنجارها، نقش نگارنده، آن بخش از ارزش

بصورت  ،یلیتحص ییدوره راهنما يو تاحدود ییها و مدارس ابتدا از طرف کودکستان زیبالفصل و ن يها طیمح

در  یپسند کودک نقش فعال بخش از رفتار جامعه  نیا دینام نیتلق توان یبه کودک اعمال گردند را م یحیتصر

 یسنت يها هیفرد قرار دارد. نظر یاجتماع تیترب انیدر جر تیخالق اصلتناقض با  ایکسب آنها ندارد، در تضاد 

 . (7: 1167،يدیمز ) «باشند یم نییمقوله قابل تب نیدر هم زین تیخالق و شدن یاجتماع نیبر پارادوکس ب یمبتن

نهفته در  يها شکوفاکرن، استعداد» یبه معن تیترب ای: آاین گونه بیان کنیمروشن شدن موضوع بهتر است  يبرا

و « سازش»با توجه به تفاوت ایاستعدادها؟ آ« شکوفا شدن» يمساعد برا ي نهیو زم طیشرا جادیا ایوجود فرد است 

 يدر فرد برا يو توانمند تیقابل جادیا ایاست  طیسازش با مح يدر فرد برا ییتوانا جادیا تیترب «يسازگار» 

 (. 41: 1164،یمی)کر ش؟یخو طیسازگار با مح

به  «میدورک»گونه که  اند. به دانسته دیبزرگساالن به نسل جد ي را معطوف به انتقال تجربه تیاز بزرگان، ترب یبرخ

 :دیگو یصراحت م

انجام  ستند،یپخته ن یاجتماع یزندگ يکه هنوز برا ییها نسل يبزرگسال بررو يها است که نسل یعمل تیترب» 

و پرورش دهد که  زدیرا در کودک برانگ یعقالن ،یاز حاالت جسمان ياست که شمار نیو هدف آن ا دهند یم

اقتضا  شود، یمآن آماده  يبرا یکه فرد به نحو خاص يا ژهیو طیمح زیو ن یاسیس ي جامعه

 دیکه با شود یم یتلق يریپذ نسبتاً فعل يفوق، کودک به عنوان موجود فی(. در تعر201: 1161)کاردان،«کنند یم

(. 71: 1164،یمی)کر دیسازگار نما کند، یم لیو تحم دهد یم صیبزرگسال تشخ ي خود را مطابق آنچه جامعه

 داوطلبانه. رشیدارد تا پذ يریپذ  عهو جام  کردن یاجتماع يمفهوم رنگ و بو نیدر ا تیترب

صرف  ي فرد صرفاً تابع تجربه و باقتباس کننده یعنی شود، یم یتلق« تجربه  يبازساز»منزله:تربیت را به به  يوید
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 نیتوان چن کآن که کود يرو، برا نیهست. از ا زیآن ن ي دهنده رییبلکه فراتر از آن سازنده و تغ ست؛یاز آن ن

عمل و اعتماد به نفس الزم برخوردار  يآزاد شه،یاز استقالل اند دیرا داشته باشد، با يمنحصر به فرد يبازساز

 تیترب نیرا ع یاجتماع یو زندگ یاجتماع یزندگ نیرا ع یاجتماع تیترب «ییوید» گر،ید ریباشد. به تعب

فاقد  تیترب ی. از نظر او حتشود یقائل نم يا شده نییش تعیها و انتظارات از پ آن، هدف يو برا داند یم یاجتماع

 دارد: یژگیچهار و تیو ترب میتعل ییویدر خود آن است. به نظر د تیهدف ترب رایاست، ز یرونیهدف ب

 .یزندگ يشدن برااست نه آماده  یزندگ نیع تی. ترب1

 اوست و نه شکل دادن  و دخالت در رشد او. یعیاز رشد طب تیکودک و حما يهمان راهنما تی. ترب2

 ...ردیگ یاجتماع صورت م ياست و در اجتماع و برا یاجتماع يکارکرد ت،ی. ترب1

 ییو راهنما ياریعمل توسط خود او و به  نیاستوار است. ا یمترب ازیو ن زهیکه برانگ یعمل است، عمل ت،ی. ترب4

 نیرا ع تیترب توان یگاه م آن م،یریبپذ تیترب ندیچهارگانه فوق را در فرا يها یژگیو اگر .ردیگ یصورت م یمرب

 نیکرد. در ا ریتفس «تیترب»دانست و اجتماع را در متن« متن اجتماع»در  ،یعیرشد طب ندیو در فرا یزندگ

 يها يو الگوساز يازس قالب ایو  یتصنع يزیر برنامه گونه چیخود و بدون ه يبه خود« شدن  یاجتماع» صورت 

و « کشف» بر روش یمبتن دیاست که با یو تعامل ینیتکو انیجر کی یاجتماع تیترب نی. بنابرادهد یرخ م یرونیب

را « شدن  یاجتماع» است کهکشف  ندیکودک در فرا رایز «رونیاستخراج از درون، باشد و نه کسب و انتقال از ب

 يندیفرا« شدن یاجتماع»آن است که  ي نشان دهنده ،یاجتماع تیاز ترب ریتعب نیا  .کند یشخصاً تجربه م

و  یعیطب تیاست! ترب «یزندگ يبرا»و  «یاز زندگ» ،«یزندگ»در بستر  الیزنده و س ،یفاعل ،یدرون خته،یخودانگ

و نه  - هااستعداد« شکوفاشدن»به قصد « تجربه آزاد» يآزاد برا یطیجز فراهم کردن شرا يزیچ زین يفطر

از  یمعکوس داشته باشد. وقت ي جهینت تواند یبدون مراقبت م ي. البته آزادستیبه شکل آزاد ن -« شکوفاکردن»

د مرا د،یآ یم انیصحبت به م یاجتماع يها استعداد و رشد مهارت ییشکوفا يعمل، فرصت دادن آزادانه برا يآزاد

 طیشدن مح یکه منجر به مصنوع یلیو تحم جباراست که کودک از هرگونه ا یطیاز آن فراهم کردن شرا

از هرگونه مراقبت  یاجتماع تیکه ترب ستین یبدان معن نیشود؛ اما ا شود،آزاد یم تیشدن ترب يو اجبار يریادگی

 (.74-77: 1164،یمیباشد. )کر یبزرگسال خال ي سازنده و بالنده ي و مداخله

شده  میکامالً تنظ يآزاد»شیخاص خو ینیب با واقع «اصل اجتماع »و «تیاصل فرد» نیحل تناقض ب يروسو برا 

 يبرا يزیکه در آن هر چ یتیوترب میوجه تعل چیبه ه: » دیگو ی. روسو صادقانه مندیب یتناقض م نیرا راه حل ا

 نیمحض، ع یِشهوان کیشده است و عمل به تحر رفتهیپذ نیاز قوان يرویپ يآزاد ست؛یکودک مجاز باشد مراد ن

و  میکن نیرا تضم لیام يپس، آزاد: »دیگو یم لیآزاد ام تیترب رامنیپ شیها گفته لیروسو در تکم« است. یبندگ

تا به  میکن شیساختنش رها يرا تجربه کند. بجا يتا آزاد میبگذار ارشیدر اخت دانیم یمنظور بقدر کاف نیبد
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تصور کند که تنها  نیآزاد پندارد و چن شیها که خود را در تجربه میکن يبپردازد. بلکه بهتر است طور يازخودس

وجه با عوامل  چیبود که رفتارش به ه میمتوجه شود مراقب خواه نکهیبدون ا کنیبا ضرورت مواجه است. ل

 (.227: 1166 ،ی)شکوه« کرد  میمحاط خواه یمناسب طیمنحرف نشود. او را در مح یعیرطبیغ

ها را بفهمد،  که آن ارزش چنان ،یانسان يواال يها ارزش ياست به سو یهمانا کشاندن آدم ،یقیحق تیاگر ترب

ها خواهد  ارزش نشیچه بسا به گز ابدیمقام دست  نیکه به ا ی.  انسانمیدوست بدارد و به کار آورد بدان رد،یبپذ

است، که همانا رو کردن آزادانه  تیترب يمعنا نیربرت نیخواهد شد و ا شیخو ي کننده تیپرداخت و راهنما و ترب

 یانسان تیترب یقیحق يها، معنا ارزش يها. به سخن کوتاه، کشاندن به سو و آگاهانه است به ارزش

و  خواهد بود یانسان يها آگاهانه ارزش رشیشدن همان پذ ینگاه اجتماع نی(، با ا11-20: 1154زاده، بیاست)نق

 در تضاد خواهد بود.« پذیري جامعه»جتماعی بودن و با ا

 توان در شکل ذیل بیان نمود. در مجموع ماحصل این پژوهش را می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (0)شکل شماره: 

 گیري . نتیجه6

 نیکه در ا« شدن یاجتماع»و « کردن یاجتماع» انیتفاوت م انیب يآنچه که ماحصل پژوهش است و برا انیدرپا

« شدن یاجتماع» ندیدر فرا چنین بیان نمود که توان یشده م ادیپارادوکس از آن  ایپژوهش به عنوان تناقض 

 ي در تعامل با تجربه رارشد و تحوّل خود  يالگو ها، تیموقع نیتر یعیها و در طب روش نیتر یعیبا طب یمتربّ

و به  یرا به صورت آزادانه و همراه با شناخت کاف ینید ،یاجتماع يها و ارزش کند یشخصاً کشف م یاجتماع

به پژوهش  نیکه درا کردن یاجتماع ندیکه در فرا یدر صورت دینما یم یصورت خالقانه فهم و درون
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 یاجتماع يو فشارها نیوالد تیکنترل و حما نیگچتر سن ریکودک در ز شود، یم ادیاز آن  «يریپذ جامعه»عنوان

که  .ردیگ یکردن به خود م یاز شرط یها شکل ارزش رشی. و پذکند ینم دایا پر شیخو یشخص ي فرصت تجربه

 یتیماههمان طور که در متن پژوهش ذکر شد.   شدن یاجتماعزیرا  .شدن یاست نه اجتماع يریپذ همان جامعه

و   بر تفکر است یمتک يندیو فرا یتوام با آگاه یعمل رساند، یرشد م انیفعّال را در جر یدارد و حالت ستایا ریغ

 کی ندیفرآ کی یبه سادگ شدن یبه عالوه اجتماع .شود یم يفکر ییکه منجر به توسعه و توانا استیپو ندیفرآ کی

خود را با  يازهایکنشگر ن ایپو ندیفرا کیکننده اطالعات باشد بلکه در  افتیکه در آن کنشگر در ستیطرفه ن

بر فرد  رونیاز ب يرگذاریمحدود به تأث بودن خالف اجتماعی شدن بر یاجتماع . درمجموعدهد یاطالعات وفق م

انسان  کیشدن به  لیتبد ياو برا یدرون يها تیاستعداد و قابل رو،ین يریبلکه فراتر از آن به کارگ ستین

کند و پذیرش هریک از  شدن و اجتماعی بودن را متمایز می که اساس تناقض بین اجتماعی همتاست یب

 یر تربیت را از هم جدا خواهد کرد.هاي فوق مس دیدگاه

 

Survey the philosophical principle, educational and social development of a paradox in education, 

( Socialization or socialize ) 
Taleb Afrah 

Abstract: 

Social education and socialization in other words one of the most important goals of education of 

each country. So they have a clear picture of the concept of "socialization" or “socialize”. Because 

despite meaning of these two words seemingly identical, paradoxical are very important. 

Accordingly, the researcher in writing, using a descriptive approach to the subject is interpreted 

and purposeful shape. Therefore the paradox formed the view that the individual in the process of 

socialization and socialize , socialize and individual freedom loses its identity and community in 

the form of pre-placed individuals and prevented the talent and creativity of them. While in the 

process of socialization of the individual as the main factor is concerned, it was so that, 

irrespective of the rule to live freely. View at this kind of socialization to rationality and creativity 

should be fixed and not follow the patterns of social life. Overall socialization is a dynamic process 

that led to the development of intellectual abilities as well as simply a one-way process in which 

actors recipient of the information, but in a dynamic process with the information agent adapts to 

your needs. 

KeywordS: Socialization, Social education, paradox, Education 
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 ، ترجمه محمد حسن لطیفی، تهران: خوارزمی2( دوره آثار، جلد1175افالطون)

. یشناس ارشد. بخش جامعه یکارشناس نامه انی. پايریپذ جامعه ندیکودک و فرا اتی( ادب1150).يمهد،یامام

  .رازیدانشگاه ش

 .54-65، نشریه تربیت، سال دهم، صص «سه مغالطه رایج در مفهوم اجتماعی بودن( » 1154قري، خسرو.)با

، صص 4اصول تربیت اجتماعی در اندیشه امام علی)ع(، نشریه تربیت اسالمی، شماره(»1151باقري، خسرو.)

422-167. 

یی ریچارد رورتی، مجله روانشناسی و مراحل و اصول تعلیم و تربیت در دیدگاه نوعملگرا(» 1164باقري، خسرو.)

 .2علوم تربیتی دانشگاه تهران، سال سی وچهارم، شماره 

و  اتیدانشکده ادب ،یزبان و ادب فارس هی. نشر«انسان یاجتماع اتیو ح یشناس جامعه»( 1141. )اکبر یعل ،یتراب

 .112 -201 صص. تابستان. 71. شماره زیتبر یعلوم انسان

  .77-70ص. ص10مجله معرفت. شماره «يریجامعه پذ»(1156)ترنر، جاناتان اچ. 

پذیري در فرایند تعلیم و تربیت ازدیدگاه غالمحسین  جهرمی،تادوانی،ل.)تبیین و مقایسه جایگاه خالقیت و جامعه

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز. زاده، پایان شکوهی و میر عبدالحسین نقیب

دورة  ران،یا یجامعه شناس ۀمجل «کاوي روان یشناخت هاي جامعه توسر: جنبهو آل دیفرو (»1111حیدري، آرش.)

 .1-24.ص، ص 1111 زیی، پا1شمارة  زدهم،یس

 ،«کودک اتینقد ادب هینظر نیدر تدو یو تجربه در شعر کودک کوشش تیمعصوم»( 1156. )یخسرونژاد، مرتض

 .67 -112 صص ،21یاپیپ ،زییپا ،1شماره . دوره پانزدهم، رازیدانشگاه ش یو انسان یمجله علوم اجتماع

 (. قراردادهاي اجتماعی، ترجمه زیرک زاده، چاپ چهارم، تهران: چهر.1141روسو، ژان ژاک.)

. رازیدانشگاه ش یو انسان یمجله علوم اجتماع ،«دگاهیدو د سهیرابطه فرد و جامعه: مقا»(. 1171. ) دیسع ،یزاهدان

 .7-20دوره پنجم. شماره دوم. بهار. صص 

در  ییدوره ابتدا یعلوم انسان يها کتاب يریپذ جامعه يها سازوکار مولفه نیتب»(. 1167شهرزاد. ) ،یسن شاه

دانشگاه  یتیدانشکده علوم ترب تیو ترب میو فلسفه تعل خی. رساله دکترا تار«گفتمان يانتقاد لیچارچوب تحل

 .رازیش

 ص. ص 7. شمارهتیراه ترب هی. نشر«یاسیس تیو ترب یاسیس يریپذ جامعه( » 1165. )نیدحسیس ن،یالد شرف

116-155. 

  .سمت :حوزه و دانشگاه يدفتر همکار ي ترجمه ی،آدم يدر باب استعدادها (1155.)لیزرائیشفلر، ا

 و اصول آموزش و پرورش. مشهد: به نشر. ی(. مبان1166. )نیغالمحس ،یشکوه
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بهار و  ، ينویحکمت س مجله، «تهدیمالصدرا و وا نیب یقیتطب سهیحرکت در مقا( »1164.)هیمرض ،یصادق

    .6-17، صص  21و  26شماره  ،1164تابستان 

 .یالثرات العرب ای: دار احروتیاالربعه. ب ۀیاسفار العقل یف ۀیق(. الحکمۀ المتعال1411محمد ) ،يرازیش نیصدرالد

«. دیدگاه صدرالمتالهین و اریک فروم مطالعه تطبیقی مدل تربیت دینی از(. »1110پور و هاشمی، خدیجه.) قاسم

 .21-42، تابستان، صص 11هاي دینی، پیاپی اندیشه

 .در غرب؛ انتشارات سمت یتیترب يآرا ری(؛ س1161) محمد یکاردان، عل

 .نور امیانتشارات دانشگاه پ :تهران ی.اجتماع یشناس روان (1150.)وسفی ،یمیکر

مجله پژوهش  «شدن است یکردن مانع اجتماع یاجتماع» یاجتماع یشناس بیآس( 1164کریمی،عبدالعظیم.)

 .62 – 41 ، صص: 1شماره – 1164زمستان  ی،اسالم تیترب يها

 ی.علم :چاپ پنجم، تهران ،یمحسن ثالثترجمه  ی.شناس بزرگان جامعه شهیو اند یزندگ (1151.)سیکوزر، لوئ

 .زانی. تهران: نشر مادهرزیمش رای. ترجمه حمیشناس ( فرهنگ جامعه1166گوردن، مارشال. )

 .ین چاپ هفدهم. تهران: نشر ي. ترجمه منصور صبور صبوریشناس ( جامعه 1167. )یآنتون دنز،یگ

. تهران: مرکز گرانیو د انیمیکر نیچاپ اول.ترجمه رام ،ارتباطات ي(. الفبا1164. )جتیو ادمز، بر دیوید ل،یگ

 ها. رسانه قاتیمطالعات و تحق

دوره  یجزوه درس «.تیو ترب میرابرت مرتون در تعل يساختار يفشارها ي هیکاربرد نظر»( 1167محمد. ) ،يدیمز

 .رازی، دانشگاه شیو روانشناس یتیدانشکده علوم ترب ،یکارشناس

دوره  ی. جزوه درسیو علوم اجتماع یتیدر علوم ترب یفیو ک یکم قیروش تحق اتی(.کل1165محمد. ) ،يدیمز

 .رازی، دانشگاه ش یو روانشناس یتیارشد، دانشکده علوم ترب یکارشناس

 ( فطرت .چاپ اول، تهران: انجمن اسالمی دانشجویان مدرسه عالی.1171مطهري، مرتضی.)

 تهران:طهوري.آموزش و پرورش؛ چاپ ششم؛  ي به فلسفه ی( نگاه1154) .نیرعبدالحسیم زاده، بینق

 

Maykut, Pamela & Morehouse Richard. (1114). Beginning Qualitative Research A Philosophic 

and Practical Guide. London: Falmer Press 
Ross.D.(1951).Platos,s Theory of Ideas, oxford at the Claredon Press. 
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  بر اساس دیدگاه جان دیویی  های درسی آموزش عالیتبیین جایگاه رویکرد راهبردی در برنامه

 

  8فهیمه کشاورزي، 3زادهدکتر جعفر ترک

 

 چکیده: 

شود؛ زمانی که محیط را با حوائج خود سازگار بر اساس دیدگاه دیویی، معرفت حقیقی بر اساس تجارب حاصل می

هاي خود را با محیط زندگی خویش آشتی دهیم. در این راستا، باید عالوه بر اصالح سازیم و غایات و خواسته

نگر، هم آهنگ و تأثیر عوامل درونی نیز توجه داشت. رویکرد راهبردي که رویکردي همه جانبه محیط بیرونی به

سازد. بر این اساس محیط آموزش، پویا است، زمینه دستیابی به چنین اهدافی را در نظام آموزش عالی فراهم می

هاي درسی سایر ابعاد برنامههاي اجرایی نظام آموزشی و ها، سیاستمواد و محتواي برنامه درسی، هدفگذاري

ها و  ایجاد موقعیتو این مهم با ها و عالیق فراگیر شکل بگیرد بایستی متناسب با مقتضیات محیطی، توانمندي

 و تأمل در آنان تفکردانشجویان و ایجاد مهارت  از راه فعالیت، تحقیق و پرورش محیطی مناسبساختن شرایط 

 دانشجویاننو براي   فعالیتیو  گردد فراهم میو ارزنده نیز براي آنها شرایط تجربه مفید شود، با این اقدام میسر می

براي  .شودشان در درجه اول و در مرتبه بعد متناسب با پویایی و تحوالت محیطی ایجاد میبا توجه به عالقه

و آن را به خوبی  بودفرهنگ عمومی آشنا محیط، تحوالت موجود در آن و همچنین باید با  یهدفچنین تحقق 

 . بینش قوي و درک عمیق داشت دانشجویاننسبت به همچنین ، شناسایی کرد

 برنامه درسی آموزش عالی، رویکرد راهبردي، محیط یادگیري، دیویی. کلمات کلیدی:

 

 مقدمه و  مبانی نظري 

نیاز دانشجویان و فراگیران هاي آموزشی و الملل در عرصههاي بینرشد و گسترش رقابت، تغییر و تحول جوامع 

ها و مؤسسات آموزش عالی و ها، نقش دانشگاهبه دانش و اطالعات جدید به منظور کسب موفقیت در این رقابت

تر ساخته است )میرکا و سازي موفقیت آنان مهمهاي مختلف را در ایجاد آمادگی و زمینههاي درسی رشتهبرنامه

ها امروزه سعی دارند که در ارتباط بیشتري با محیط وسیع از دانشگاه به همین جهت بسیاري(. 2012، 1رسیو

اي راهبردي ایجاد هاي درسی به گونهبیرونی قرار گرفته و تحوالتی را در اجزا و عناصر  خود از جمله برنامه

                                                   
 djt2891@gmail.com، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، شیراز، ایران.  )دانشیار(شیراز. نویسنده مسئول: عضو هیأت علمی دانشگاه 1
 دانشجوي دکتري مطالعات برنامه درسی دانشگاه شیراز، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، شیراز، ایران. . 2

  fahimehkeshavarz@yahoo.com 

3 - Mircea & Reescu 

mailto:djt2891@gmail.com
mailto:fahimehkeshavarz@yahoo.com
mailto:fahimehkeshavarz@yahoo.com
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، واگرا گرایی(. زیرا ماهیت تفکر راهبردي به صورت فرایندي خالقانه است که در عین هم1164نمایند)عارفی،

، 1( که هدف آن رفع ابهام و معنابخشی به محیط پیچیده به منظور مدیریت آن است )بون1166زاده، است )ترک

ترین فرایند نظام دانشگاهی یعنی یادگیري هستند، گیري و به نوعی مهمهاي درسی که بستر شکل(. برنامه2007

 باشند.از این مهم مستثنی نمی

اي در جهت تحقق اهداف آموزش عالی و بالتبع آن هاي درسی وسیله( معتقدند برنامه2004)2ربولو و بیدل      

 1هاي درسی در واقع تحقق یک چشم انداز چندبعديباشند؛ چرا که برنامهاثربخشی در ابعاد مختلف آن می

 7هایی مجددرضیه(. برنامه درسی به عنوان یک مفهوم ساختاري هویت خود را با ف2002، 4هستند )پون و پوتولیا

به عنوان یک پارادایم )به عنوان یک مدل کلی و عمومی در طراحی تعلیم و تربیت و آموزش( و به عنوان یک نوع 

هاي براي همه سطوح و موقعیت 7هاي برنامه درسی ) به عنوان یک راه طراحی برنامه درسیخاصی از پروژه

هاي درسی (. بنابراین برنامه2010، 6؛ سوري2010، 5پانی سوریایادگیري( مورد تأیید قرار داده است )کریستیا و 

هاي ممکن آموزش عالی ابزاري مهم و اساسی در جهت تعلیم و تربیت دانشجویان در جهت غایات و مطلوبیت

اند که در این مطالعه باشد. در این راستا صاحبنظران بسیاري به بیان اهمیت و ضرورت چنین مهمی پرداختهمی

گیري از افکار فیلسوف بزرگ عرصه تعلیم و تربیت، جان دیویی به تشریح و تبیین اهم موارد آن پرداخته هامبا ال

 شود. می

گرایی به عنوان یکی از بنیانگذاران مکتب عمل نظام آموزشیگر دیوئی فیلسوف، روانشناس و اصالح      

و معتقد است  کردهنظرپردازي هنر تربیت، طبیعت، تجربه و  همچونهاي بسیار متنوعی در زمینه، )پراگماتیسم(

فرآیندي اصیل میان مربی و مترّبی، ناشی از ضرورت زندگی اجتماعی و  تعلیم و تربیت متربی عبارت است از

بر این  هاي درونی و فعلی متربی به منظور بازسازي تجربه براي رشد و دموکراسی اجتماعی. مبتنی بر رغبت

امري انتزاعی و مجرد از مناسبات و روابط  مخاطبانتربیتی دارد و فراگیري   قش مهممحیط اجتماعی ناساس 

به نظر دیویی صرف  گیرد. اجتماعی و محیط نیست، بلکه در متن همین مناسبات مطالب فراوانی را فرا می

برنامه تربیتی معنی در ذهن، یادگیري و فهم واقعی نیست. دیویی معتقد است در  روح و بی انباشتن اطالعات بی

استمرار و پیوستگی مفاهیم با یکدیگر، رابطه متقابل یادگیرنده و  باید مراحلی رعایت گردند که عبارتند از

ها را جدیدترین روش معتقد است که باید همچنین ويیاددهنده، کنترل اجتماعی و رعایت آن در برنامه درسی. 

                                                   
1 - Bonn 

2   - Rebollo,  &  Ivars  Baidal 

3 -  multidimensional perspective 

4 - Paun & Potolea 
5 - double hypostases 

6 -curriculum design 

7 - Cristea & Pânişoară 
8 - Soare 
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متناسب با تکنولوژي نوین پیشرفت کند. از نظر دیویی  نشجویاندامتناسب با زمان در برنامه درسی منظور کرد تا 

تمامی تغییر و تحوالت  وتناسب و هماهنگی داشته  مخاطباناستعداد و نیاز ، برنامه درسی مطلوب باید با عالقه

 دارد،ي عملی و کاربردي  ها و دروس که جنبه دیویی با اکثر رشته به طور کلی .آن منظور شده باشد جدید در

هاي اجتماعی جهت رشد و شکوفایی افراد بوده و درصدد فراهم ساختن محیط مساعد مبتنی بر واقعیتموافق 

هاي درسی متناسب با هاي واقعی در برنامهآلها و ایدهباشد. بر اساس آنچه ذکر شد فراهم ساختن مطلوبیتمی

 فراگیران بر اساس مقتضیات محیط پیرامون بسیار مهم و ضروري است.   عالیق و توانمندي

دهد هاي درسی نشان میتجربیات متمادي در بررسی اسناد و نیز بررسی و مطالعه دست اول برنامه در حالی که

یاسی و ها ارتباط کمی با واقعیات محیط اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی، سها در سطح دانشگاهکه اغلب این برنامه

ریزي درسی، عدم اجراي مطلوب (. ساده انگاري امرخطیر برنامه1111فناوري دارند )فتحی واجارگاه و همکاران، 

(، همچنین توجه به نقش ضعیف یادگیرندگان 1111هاي درسی بازنگري شده )فتحی واجارگاه و همکاران، برنامه

تواند از جمله دالیل مهم باشد، تا بدان حد که میمیهاي درسی حائز اهمیت و مجریان در تهیه و تدوین برنامه

عدم موفقیت یک برنامه باشد. همچنین استفاده صرف از یک رویکرد یا دیدگاهی همچون موضوع محوري در 

تدوین برنامه درسی بدون در نظر داشتن سایر رویکردها باعث کم رنگ شدن نقش یادگیرندگان و عدم جامعیت 

تن به ابعاد گوناگون شخصیت آنان و عدم توجه به نیازها و تحوالت موجود گردیده است برنامه درسی در پرداخ

(. همانگونه که ذکر گردید دیدگاه دیویی بر خالف مسائل و مشکالتی که مطرح شد با رویکرد 1164)عارفی، 

-اهبردي در برنامهراهبردي وجه اشتراک بسیار و افتراق اندکی دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش رویکرد ر

ها و تحوالت محیطی و اتخاذ هاي درسی آموزش عالی درصدد تبیین و تأیید دیدگاه دیویی در رابطه با پویایی

 باشد. ها و عالیق فراگیران میتدابیر راهبردي متناسب با مقتضیات حاکم در نظام آموزش عالی بر حسب توانمندي

 

 روش شناسی

اي است که ها و اطالعات مرتبط با مطالعه حاضر مستلزم کاربست الگوي کیفیکشف، استخراج و تحلیل داده 

ها و بتواند پاسخگوي پراکندگی منابع و اطالعات موجود باشد. همچنین قدرت اکتشاف، استخراج و تحلیل داده

 1ي تحلیلااطالعات صریح و ضمنی را داشته باشد و در عین حال ساده و مدیریت پذیر باشد. روش فرایند چرخه

ها و اطالعات، تقلیل هاي فرایند گردآوري دادههایی دارد و شامل مراحل و گام(، چنین ویژگی1166)ترک زاده، 

باشد. مراحل ذکر شده گیري( میگیري )تفسیر و نتیجهها، سازماندهی و تحلیل اطالعات و نتیجهاحیاگرانه داده

ترکیب تعاملی به صورت مستمر و فزاینده در نظر گرفت تا به کشف اي تحلیل را بایستی در یک در فرایند چرخه

                                                   
1 - The cyclical process of analysis  
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و خلق مفاهیم و توسعه معنادار دانش جدید منجر گردد. استفاده از این فرایند در این مطالعه تا رسیدن به مرحله 

اي که حاصل پژوهش حاضر مجموعه مفاهیم یابد. به گونهاشباع مفهومی دانش متغیرهاي پژوهش ادامه می

درسی آموزش عالی با توجه به دیدگاه دیویی در نظام آموزش و  شخص پیرامون رویکرد راهبردي در برنامهم

 باشد. پیرامون مسائل تربیتی مخاطبان می

 

 ها یافته

هاي ساز برداشتهاي آموزش عالی و تلقی برنامه درسی به عنوان معماري دانش، زمینهبررسی اهداف و رسالت

ن از جمله جان دیویی می باشد. زیرا وي معتقد است، فراگیر نقش اصلی و اساسی در مختلف صاحب نظرا

حس کنجکاوي و توانایی حل مسأله متناسب با مقتضیات محیطی در آنان ایجاد نمود. یادگیري دارد و بایستی 

هاي فراگیران نديها و توانمدرسی آموزش عالی متناسب با ویژگیبنابراین، ضرورت بررسی مؤلفه تحول در برنامه

باشد. با تأملی بر دیدگاه دیویی و اصول اي بارز میو تعریف برنامه درسی بر اساس رویکرد راهبردي به گونه

توان جایگاه رویکرد راهبردي را در برنامه درسی آموزش عالی بر اساس دیدگاه وي به خوبی تبیین تربیتی وي می

 گیري نمود.  و نتیجه

 

 هاي برنامه درسی آموزش عالی با رویکرد راهبردي ویژگیالف(  اهداف و 

هاي درسی در آموزش عالی را بر مبناي توجه به اهداف و رسالت هاي کلی آموزش عالی در اهداف اساسی برنامه

هاي مختلف حیطه تخصصی عبارتند از تربیت تخصصی یا پرورش نیروي انسانی متخصص و مورد نیاز بخش

رش و توسعه دانش عبارت است از تولید و توسعه دانش بر مبناي انجام پژوهش توسط جامعه، در حیطه پرو

-هاي شخصی همچون خالقیت و تواناییمتخصصان مربوطه، در حیطه آموزش عمومی عبارتست از پرورش قابلیت

، 2سادلکو  1112، 1ها و بررسی شهروندان متعهد ومسئول است)ادموندهاي فکري، انتقال میراث فرهنگی و ارزش

هاي برنامه درسی آموزش عالی، این است که قبل از هر قضاوت و (.  در همین رابطه از جمله ویژگی1116

هاي تکنولوژي گیري نسبت به برنامه درسی موجود، نخست باید بصورت سیستماتیک به شناسایی جریانتصمیم

گذارند، پرداخته شود و از نوع، یر میاقتصادي، سیاسی، جمعیتی، اجتماعی و فرهنگی که بر آموزش عالی تأث

هاي ایجاد شده ناشی از آنها در هر یک از اجزاي مربوطه آگاه شد. بطوري که میزان تأثیرات و مسائل و چالش

تدوین کنندگان برنامه درسی در قرن بیست و یکم باید به این نکته توجه داشته باشند که در ارائه برنامه درسی 

ها بلکه باید واقعیات جهانی و شرایط دنیاي کنونی را نیز هاي داخلی سازمانتی خط مشیمناسب، نه تنها بایس
                                                   
1 - Edmund 
2 - Sadlak 



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

726 

(. بر این 1167و خاقانی و فتحی واجارگاه، 1151؛ آل آقا، 1164؛ فوالن، 1117، 1مدنظر قرار دهند)راتکلیف

هاي فعلی و آینده دغههاي دانشگاهی باید پاسخگوي شرایط و دغاساس، برنامه درسی در راستاي اهداف و رسالت

هاي مختلف را در راستاي نیازها و اي در راستاي حل مسائل و رشد جامعه ایفا نماید و رشتهباشد و نقش سازنده

تحوالت قرار داده، به نحوي که از جامعیت و مناسبت الزم برخوردار بوده و ضمن پاسخگویی و توجه به نیازهاي 

، 1؛ جورج2000، 2ها و میراث فرهنگی نیز بپردازد)هاولتماعی و ارزشفردي دانشجویان به بررسی مشکالت اج

1116.) 

بنابراین، برنامه درسی را بایستی به عنوان معماري دانش در نظر گرفت که باید بصورت مستمر مورد بازنگري       

؛ 1157، 7؛ زایس1111، 4و اصالح قرار گیرد و بعنوان ابزار مهم رشد و تکامل یادگیرندگان نقش ایفا نماید)تومبز

 (. 1114و آیزنر،  1117، 5؛ میلدرد و جیمز1111، 7استارک و التر

گیرند، هاي درسی و در کالس درس شکل میها در قالب برنامههاي اصلی دانشگاهبا توجه به اینکه فعالیت       

تخصصی و معرفتی مخاطبان هاي درسی آموزش عالی باید به نحوي طراحی شوند که حس کنجکاوي، توان برنامه

اي در ناپذیر جهانی و منطقه( تطبیق و سازگاري با تحوالت اجتناب1167ي پارسا )را افزایش دهند. به عقیده

-هاي درسی و اتخاذ راهبردهاي جدید و رویکردهاي تازه در برنامهجوامع امروز، نیازمند طراحی و اجراي برنامه

هاست و ناگزیر، در بحث تدریس و یادگیري هاي آموزش و اجراي آن برنامهریزي درسی و راهکارهاي نو در شیوه

نیز؛ تغییر محتواي کتب درسی ضروري است. بنابراین، پس از اعمال تغییرات الزم در متن کتب و محتواي درسی، 

د نیروهاي تري نیز براي اجراي این تغییرات در عمل پیاده کرد. این تحوالت نیازمند وجوهاي جدیدباید شیوه

عالی از جمله عوامل و عناصري  هاي درسی آموزشي تغییرات جدید است. برنامهتربیت شده و متعهد در زمینه

هاي درسی که قلب هستند که در تحقق بخشیدن به اهداف آموزش عالی نقش بسزایی دارند. از این رو، برنامه

ا و اهداف آموزش عالی و شایسته توجه دقیق هستند هآیند، آیینه نقشآموزش در مراکز دانشگاهی به شمار می

ریزي درسی دانشگاهی باشد و (. در نتیجه تغییرات برنامه درسی باید در خدمت اصالح برنامه6،1166)آلتباخ

 اثربخشی آن را تضمین کند. 

و مشاغل که ریزي درسی و صاحبان حرف در شرایط فعلی نظام دانشگاهی ایران، جایگاه متخصصان برنامه       

                                                   
1 - Ratcliff 
2 - Howell 

3 - George 

4 - Toombs 

5 - Zais 
6 - Stark and Lowther   

7 - Mildred and James 

8 - Altbach 
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ریزي نقش مهمی در ارتباط بین دانشگاه و جامعه دارند خالی است و استادان بخش مهمی از مسؤولیت برنامه

هاي کلی کشند، ولی علی رغم تخصص موضوعی و خبرگی علمی، باید هدفدرسی را خودشان به دوش می

آوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش فنریزي وزارت علوم، تحقیقات و خویش را با مصوبات شوراي عالی برنامه

اي طراحی گردد که فارغ التحصیالن دانشگاه هاي درسی آموزش عالی باید بگونهپزشکی هماهنگ نمایند. برنامه

هاي الزم را براي ایفاي نقش سازمانی و هاي تخصصی الزم بتوانند وارد بازار کار شده و مهارتبا کسب توانایی

گروهی در طول عمر کاري خود در مشاغل مختلف کسب نمایند. الزمه کسب توانمندي و هاي فردي و تعامل

باشد. در نتیجه هاي الزم توسط دانشجویان، وجود برنامه درسی مناسب با نیازهاي جامعه ملی و محلی میمهارت

انشگاهی هاي درسی دانشگاهی براي پاسخگویی به محیط در حال تغییر، توسط مجریان دضروریست برنامه

(، در 1161(.  خاکباز و همکاران )1162متناسب با تغییرات جهانی، ملی و محلی متناسب سازي گردد)نوروش، 

سطح تجربی،  تا علمی سطح از جریان حرکت در آموزشی، نظام هر در درسی هاياین راستا معتقدند در واقع برنامه

 چگونگی این است. پیگیري ناپذیر اجتناب که کنندمی پیدا تغییراتی نامطلوب، یا مطلوب یا ناخواسته، خواسته

عالی در آینده  توسط اعضاي هیأت  آموزش درسی هايبرنامه بررسی براي مناسبی چارچوب تواندمی تغییرات،

 علمی ایجاد کند. 

 

 ب( تحول در برنامه درسی آموزش عالی    

آکادمیک صرف ندارد، زیرا طراحان برنامه درسی ( معتقد است برنامه درسی دیگر مسئولیت 2002، )1والکینگتون

اند. به عبارتی دیگر رسالت آموزش  تر مواجه هاي عمومی امروزه با چالش گنجاندن محتواي فنی سنتی با مهارت

دانشگاهی در عصر جدید نسبت به گذشته تغییر کرده است. در این عصر دانشگاه باید افرادي را پرورش دهد که 

-ره اطالعات، توانایی طبقه بندي، تحلیل و ترکیب اطالعات، مهارت هاي حل مسأله، مهارتبه جاي حفظ و ذخی

هاي ارتباطی، مباحثه، مذاکره و مهارت هاي مدیریتی و فناورانه را دارا باشند تا بتوانند با تغییرات سریع فناورانه و 

دهد  ( نشان می2007)1قات کوپر(. تحقی2004، 2صنعتی و اجتماعی به هم سویی موثري برسند )میگل و ماگی

هاي مورد نیاز جهت زندگی و کار در دنیاي که برنامه درسی موجود ناتوان از مجهز نمودن دانشجویان به مهارت

( نیز مؤید همین مطلب است. جهانی شدن از دیگر 1161باشد. پژوهش صالحی عمران و یغموري )آینده می

(. اشتغال در 2001، 4امه درسی آموزش عالی را به همراه دارد )واکزهاست که تغییر بنیادین در برنگیريجهت

                                                   
1- Walkington 

2-Miguel& Maggie 
3 -Cooper 

4-Waks 
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هاي چندگانه باشد، امري که امروزه در برنامه درسی  طلبد که داراي مهارت بازار کار جهانی نیرویی را می

 (.1110فروگذارده شده است )کرمی و مؤمنی، 

در مؤسسات آموزش عالی، میزان توجه به آنها  متاسفانه به رغم اهمیت و ضرورت تغییر و تحول در برنامه درسی

کافی نیست و حتی تالش و همت الزم براي بررسی، ارزشیابی، اصالح و تغییر آنها در دستور کار قرار نگرفته است 

( یکی از دالیلی که برنامه ریزان درسی کمتر به سمت تغییر 2001) 1(. به زعم باچانان1115)استارک و الکوتا، 

باشد. زاي خود تغییر براي افراد درگیر در فرایند تغییر به ویژه مجریان می روند، ماهیت استرس می برنامه درسی

اي که باید به آن توجه داشت این است که انگیزه اصلی تغییر برنامه درسی بایستی در نهایت بهبود  در واقع، نکته

 یادگیري دانشجویان باشد.

رنامه درسی در آموزش عالی بایستی مطابق با نیازها، تحوالت و نیز از سازد که ب( خاطر نشان می1164عارفی )

توان  ها در دانشجویان مورد توجه قرار گیرد لذا میها و مهارتجامعیت الزم برخوردار بوده تا از طریق رشد قابلیت

آموزشی محسوب نمود آنها را در دنیاي کنونی هم از بعد فردي و هم از بعد اجتماعی به عنوان برون دادهاي مؤثر 

هاي ضروري براي ایفاي نقش در دنیاي پیچیده امروز بوده و توان رویارویی با ها و دانشبه طوري که داراي مهارت

ها و ساختارهاي متغیر آن را داشته باشند. در غیر این صورت از نظر بسیاري از مردم، والدین، کارفرمایان، حکومت

 شده، از بازدهی خوبی برخوردار نخواهد بود. گذاري انجام دانشجویان، سرمایه

(، معتقدند که تنها از طریق به دست آوردن نیازهاي محیط و طراحی یک 2001در این راستا تامسون و همکاران)

التحصیالن براي روبرو شدن با نیازهاي محیط، ارزیابی مجدد سازي فارغبرنامه آموزشی به طور خاص جهت آماده

توان راهی جهت پیشبرد حرفه و اطمینان از کسب سالمت مردم به دست آورد. بر این ها میو مداوم این نیاز

ها مشارکت داشته باشند. در این فرایند بایستی به اساس ذینفعان بایستی به صورت فعاالنه در ارائه نوآوري

به نیازهاي جامعه، به یاد مواردي از قبیل مرتبط بودن با جامعه، دانستن نیازهاي جامعه، مسئولیت پذیري نسبت 

ها جهت کسب محصوالت مهم و در نتیجه آماده شدن براي موفقیت توجه کرد. بر این اساس برنامه داشتن فرایند

درسی با رویکرد راهبردي با کسب اطالعات جامع، واقعی و دقیق از محیط و نیازهاي دانشجو و جامعه به اتخاذ 

 پردازد. ي درسی با تحوالت محیطی میهاراهبردهایی در جهت همسویی برنامه

 

 ج(برنامه درسی بر اساس رویکرد راهبردي در آموزش عالی    

اي فراکنشی و منعطف با هدف کسب توانایی برنامه درسی بر اساس رویکرد راهبردي عبارت است از برنامه

انایی و مبتنی بر فراهم فراشناخت در یادگیري براي تسهیل مشارکت یادگیرنده در چرخه تولید و مدیریت د

                                                   
1 .- Buchanan 
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سازي فرصت تعامل تحولی میان مبانی و اصول با عوامل و عناصر تحول یابنده در انواع و ابعاد نظري و عملی 

ها بررسی درسی، جهت بازنگري برنامه (. در دیدگاه راهبردي برنامه1110برنامه درسی است)بازرگان و همکاران، 

بیرونی( براي شناسایی متغیر جمعیتی، اجتماعی و سیاسی و تکنولوژیکی، دقیقی از محیط سازمان)درونی و 

هاي فعالیت هر سازمان از جمله آموزش عالی، سازگاري و گیرد؛ چرا که یکی از پایهفرهنگی و اقتصادي انجام می

و با توجه به  تطابق با محیط پیرامونی آن است و سازمان بایستی بطور مداوم محیط بیرونی خود را ارزیابی نموده

 شرایط درونی در برابر آن عکس العمل مناسب انجام دهد.

پذیرش پدیده تغییر به اتکاي تحوالت علم و فناوري امروز در مبانی تفکري تعلیم و تربیت و به تبع آن برنامه       

در عناصر و  پذیري الزم را براي پیوند تحولی میان نظر و عملدرسی است که انسجام و در عین حال انعطاف

هاي کند و راه را براي حضور نظامدار یافتهسطوح برنامه درسی براي زندگی در دنیاي متحول امروز تعریف می

درسی با رویکرد راهبردي عبارت است (. به عبارتی، برنامه1164گشاید)عارفی، نوین انسان در تعلیم و تربیت می

ي در مبانی و اصول متحول در فرایند، محصول و پیامد برنامه اي فراکنشی که از طریق تفکر راهبرداز برنامه

ها در چرخه تولید دانش از طریق تدارک فرصت تعامل میان عناصر متحول برنامه درسی در پی مولد کردن آن

پذیري الزم براي همسویی با امر انعطافدرسی در سطوح و انواع آن است. این برنامه درسی راهبردي است زیرا 

که ضرورت دنیاي متحول و در حال تغییر است( و مدیریت آن در برنامه درسی مورد نظر است. این نوع تغییر)

برنامه درسی معطوف به آینده است ولی نه مانند برنامه درازمدت، بلکه بر اساس روندهاي گذشته و حال براي 

ردي، انتظار وقوع روندهاي تازه و وضعیت نسبتاً ثابتی در آینده تنظیم شده باشد، بلکه در برنامه درسی راهب

 گیرد.  رویدادها و حتی موانع موجود در این روندها و عوامل پیش بینی نشده متعدد بیشتري مد نظر قرار می

همچنین این نوع برنامه درسی، فراکنشی است که در پی مولد کردن مبانی و عناصر متحول در فرایند،        

چرخه تولید دانش و مشارکت در آن است. هدف آن پرورش تفکر راهبردي در  محصول و پیامد برنامه درسی در

ریزي راهبردي در نظام آموزش عالی مخاطبان است تا بتوانند با تحوالت برنامه درسی با رویکرد راهبردي و برنامه

( 1112)1ترسوندر این رابطه پی(. 1161همراه و همسو بوده و در آن مشارکت داشته باشند)بازرگان و همکاران، 

نظر از اینکه در کدام عنصر مورد استفاده  ریزي راهبردي در مؤسسات آموزش عالی را صرفچهار جزء اصلی برنامه

ارزیابی محیطی )براي شناخت روندها و تغییرات محیطی و تأثیرات نماید. قرار گیرد به صورت زیر معرفی می

ها ) براي بررسی و منابع با محدودیت ها و امکانات(، ارزیابی ارزشآنها(، ارزیابی سازمانی )براي شناسایی مشکالت 

 ها(، تکوین برنامه اصلی )و یا جهت یابی بر اساس سه عنصر فوق الذکر(. ارزش ها، امیدها و آرمان

در واقع در برنامه راهبردي، هدف عمده آن است که نهاد مورد نظر در موقعیتی قرار گیرد که قادر باشد به      

                                                   
1 - Peteson 
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اهداف و مقاصد خود دست یابد و بهره برداري الزم را از آن به عمل آورد. افزایش شواهد مبتنی بر عمل ایجاد 

تواند هایی براي اشتراک در ارتباط با فرایند برنامه درسی استراتژیک یادگیرنده محور است که میکننده فرصت

(. در واقع 2012، 2؛ وانگر و لسی2012، 1یک تحلیل کلی از پژوهش مورد مطالعه باشد)جیسوپ و همکاران

هایی چون اطالعات جمعیت شناختی دانشجویان، پیشرفت تحصیلی آنان، انواع ارزیابی، دستیابی به داده

هاي یادگیري همچون میزان تعامالت دانشجویان با رشته آموزشی و پیامدهاي یادگیري و اجراي فعالیت

هایی را هایی است در برنامه درسی که فرصتجمع آوري و تحلیل داده هاي یادگیري و ... فرایندهايتکنولوژي

-ها و مأموریتباشد، همچون ارائه استراتژيبراي شناسایی و روندهایی که نهایتاً منتج به برنامه درسی در عمل می

، 4فریدمن؛ 2011؛ هیوبال و همکاران، 2011، 1گردد)بریک و همکارانهایی براي بازنگري برنامه درسی می

(. بر اساس مطالب ذکر شده، برنامه درسی با رویکرد راهبردي در آموزش عالی فرایند یادگیري راهبردي 2006

-ریزي راهبردي که مدیر با تفکر راهبردي تصمیماتی اتخاذ میاست که با انجام مدیریت راهبردي بر اساس برنامه

که کامیابی و پیروزي را براي فرد و سازمان به دنبال باشد. ثمره چنین فرایندي تحول راهبردي است کند، می

گیري استراتژیک متناسب با شرایط و اقتضائات محیطی با در نظر دارد. بنابراین در این نوع برنامه درسی تصمیم

 نگري در زمان کنونی با داشتن تفکري خالق در متون و  برنامه درسی است.  گرفتن منابع موجود به همراه آینده

 

 ( اصول تربیتی جان دیویی: د

از نظر دیویی، تجربه و تفکر در تربیت بسیار مهم تلقی شده است. انباشتن اطالعات بی معنی در ذهن، یادگیري و 

فهم واقعی نیست. یادگیري واقعی از طریق تجربه، یعنی تاثیر و تاثر متقابل فرد با محیط صورت می گیرد، تفکر و 

پنج مرحله دانسته است. در مرحله اول، انسان به عمل و تجربه می پردازد. در تحقیق علمی را دیویی شامل 

مرحله دوم، به مساله اي برخورد می کند. در مرحله سوم، اطالعاتی درباره آن مساله گردآوري می کند. در مرحله 

به عمل و تجربه چهارم، به کمک آن اطالعات راه حل می جوید. در مرحله پنجم، پس از انتخاب راه حل دوباره 

هدف تربیت نباید ثابت باشد، بلکه باید آمیخته با عمل باشد. هدف عمده تربیت  "روي می آورد. وي معتقد است: 

 دیویی پنج اصل زیر را در تربیت بیان کرده است: "رشد و توسعه است که فرایندي مستمر می باشد. 

 تجربه است، استمرار و پیوستگی دارد. . اصل استمرار و پیوستگی: تعلیم و تربیت که بر اساس 1

 . اصل رابطه متقابل: در تجربه بین فرد و محیط، رابطه متقابل وجود دارد. 2

. اصل کنترل اجتماعی: هر فردي به طور گسترده تحت کنترل اجتماعی است. این کنترل احساس آزادي فرد را 1

                                                   
1 - Jessop et al 

2 -Wanger & ice 
3 - Bryk 
4 - Friedman 
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 لوگیري کند و کنترل جمعیت را بر محیط حاکم کند.از بین نمی برد. مربی نیز از تحمیل و کنترل فردي باید ج

ها از اجبار و تحمیل ر نظر بگیرد و با هدایت آند را فراگیران هايگرایش و ها رغبت باید مربی: آزادي اصل .4

 خودداري کند. 

هایی قابل انعطاف و قابل تطبیق با شرایط و مقتضیات جدید و غیر صحیح باید هدف یآموزشنظام . اصل هدف: 7

 داشته باشد. فراگیرانتحمیلی و متناسب با رغبت هاي 

 

 گیرينتیجه

-یادگیري، آشکارترین وجه اعالم پیام و عملیاتی -بر اساس آنچه ذکر شد برنامه درسی به عنوان نقشه یاددهی 

هاي یادگیري و کلیه تجاربی است )آیزنر، ادگیري شاگردان، شامل فرصتترین تدبیر نظام آموزشی براي مدیریت ی

هاي و نگرش ( که با نظارت و مسئولیت نظام آموزشی و به منظور ایجاد تغییرات مطلوب در دانش، مهارت2002

-طرح (.1112دهد )اژدري و همکاران، شود و عملکرد آنان را مورد ارزیابی قرار میدانشجویان طراحی و اجرا می

اي باشد که با ایجاد محیط یادگیري پویا زمینه رشد و شکوفایی ریزي این نوع برنامه درسی بایستی به گونه

(. تحقق چنین آرمانی حرکت از مرزهاي 2017، 1دهی به هویت واقعی آنان میسر گردد )برنچدانشجویان و شکل

؛ کارنیل و 2017، 2نماید)والشو متحول طلب می سنتی و در نظر گرفتن برنامه درسی به عنوان یک فعالیت پویا

نگر، هم آهنگ و پویا در زمینه (. بنابراین با استفاده از رویکرد راهبردي که رویکردي همه جانبه2011، 1ریچ

-یادگیري در نظام آموزش عالی است زمینه دستیابی به اهداف نظام آموزش عالی را در محیط رقابتی تحقق می

 (. 1166زاده،یابد)ترک

هاي عملی دانشجویان در تأیید و تبیین مطالب فوق دیویی معتقد است که بین شناسایی و فعالیت      

همبستگی و استمرار وجود دارد و این همبستگی و استمرار براي سازگاري انسان با محیط و دوام حیات انسانی 

ب ما باشد و باعث شود که محیط را با حوائج خود الزم است. به بیان دیگر معرفت حقیقی آن است که جزو تجار

(. از نظر دیویی 1177هاي خود را با محیط زندگی خویش آشتی دهیم )دیویی، سازگار سازیم و غایات و خواسته

هر گونه کردار و رفتار آدمی مولود تأثیر متقابل خوي از یک طرف و محیط طبیعی و اجتماعی از طرف دیگر 

باید به فکر اصالح محیط بود، اما  در عین حال به تأثیر عوامل درونی نیز توجه داشت. در است. وي معتقد است 

شود. معرفت بر کنار از تجربه و دانش خیزد و در تجربه تأیید و تکمیل میواقع معرفت حقیقی از تجربه بر می

به پیوسته بایستی در نیست. همچنین در جهان هیچ دانشی به استواري دانش تجربه نیست در صورتی که تجر

                                                   
1 - Branch 

2 - Walsh 

3 - Karniel and Reich 
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 (. 1171هاي بسط و هدایت عاقالنه باشد )دیویی، معرض آزمون

هاي اجرایی نظام ها، سیاستبر اساس موارد فوق محیط آموزش، مواد و محتواي برنامه درسی، هدفگذاري         

حیطی، توانمندي و هاي درسی بایستی متناسب با مقتضیات مآموزشی و سایر ابعاد و عناصر موجود در برنامه

دانشجو در نظر گرفت. بر اساس این راهنما و همکار استاد را بایستی  نقشعالیق فراگیر شکل بگیرد. در این راستا 

را منتقل کند، داشته باشد بلکه باید  دانش خود صرفاً خواهد نباید نقش داناي محض که میرویکرد استاد 

ها و ساختن شرایط فعالیت،  ایجاد موقعیت ابو  دارد ش به تفکر وارا از راه فعالیت، تحقیق و پرور دانشجویان

را فراهم و ارزنده براي آنها شرایط تجربه مفید دانشجویان را به کار و تالش بیشتر تشویق نماید، با این اقدام 

اول و در  شان در درجه با توجه به عالقه دانشجویاننو براي   همواره درصدد است تا فعالیتیچرا که سازد،  می

محیط، تحوالت موجود در آن و باید با  یهدفچنین براي تحقق  .سازدفراهم  مرتبه بعد پویایی و تحوالت محیطی 

بینش قوي و درک عمیق  دانشجویانو آن را به خوبی بشناسد، نسبت به  بودهفرهنگ عمومی آشنا همچنین 

نه اینکه عمل شخص دیگري  ندکه خود عامل باش دنباید طوري تربیت شوجویان دانشدر این راستا  داشته باشد،

 د. نکناجرا را 

بنابراین صورت گیرد.  دانشجویانها و ظرفیت اساس توانایی دیویی اعتقاد دارد که تعلیم و تربیت باید بر       

برنامه، روش و مطالب درسی باید  شود، همچنینبا هر فرد متناسب با ظرفیت و استعدادش برخورد  بایستی

درسی آن گونه باشد که موجب رشد تجارب، ساختار ذهنی و  دیعنی باید موا گرددتنظیم  آنانهاي  ابق تفاوتمط

هاي فعال تدریس که  بنابراین باید براي تحقق این هدف از روش شود.جویان افزایش اطالعات و تجارب دانش

تدریس را با تجارب نامه درسی موجود و بریعنی باید  ،دارد استفاده کرد می را به عمل و فعالیت وا دانشجویان

-سازي و گسترش زندگی انسانغنیبر این اساس  برقرار نمود. را شاگردان توام کرد و ارتباط مستقیم میان این دو

هاي بالقوه آنان از طریق فرایندهاي حمایتی و فعالیتی که وي را در موضعی مؤثرتر ها با بالفعل ساختن توانایی

 گردد. دهد، امکان پذیر میغلی میان مدت و بلندمدت قرار میهاي شبراي فرصت
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Explain the position of strategic approach in curriculum of higher education based on the 

John Dewey viewpoint 
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Abstract:  
According to Dewey real knowledge obtained based on the experience, when we try to make 

environment compatible with our needs and reconcile ours ends and desires with the environment.  

In this regard, in addition to modifying the external environment also the impact of internal factors 

should be considered, of course. strategic approach is a holistic, harmonious and dynamic approach 

which provide the achievement of mentioned such goals in higher education. So learning 

environment, materials and curriculum contents, goal settings, administrative policies and other 

aspects of the curriculum should be compatible with environmental requirements, and learner’s 

abilities and interests. Such circumstances will possible by creating a situation of activity, research 

and develop students and creating their thinking skills. Therefore, the condition of beneficial 

experience is provided and a new activity is made for students based on their interest, compatible 

with the environment dynamism. To achieve this goal, we should recognize the environment, and 

its regular culture and dynamism. Also a Strong insight and deep understanding of students is 

necessary.  

Keywords: curriculum, strategic approach, learning environment, Dewey, higher education.  
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 تواند خاستگاهی برای تدوین فلسفه آموزش و پرورش باشد؟آیا آثار کالسیک عرفانی و تعلیمی ادبیات ایران می

 

   8شیدا ریاضی هروي  ،3بابک شمشیري

 

 چکیده

ي تعلیم و ي فلسفهتعیین جایگاه ادبیات و بررسی پیوند آن با تعلیم و تربیت یکی از کارهاي اساسی در حوزه

تربیت است. از آنجا که آثار ادبی هر سرزمینی تجلی آرمانها و ارزشهاي فکري، معنوي و انسانی آن سرزمین است 

ي ادبیات عرفانی و نیز الطیر عطار نیشابوري در حوزهدر این نوشتار بر آن شدیم تا با تکیه بر آثاري چون منطق

ي تواند خاستگاهی براي فلسفهکنیم که آیا این آثار می ي ادبیات تعلیمی روشننامه عنصرالمعالی در حوزهقابوس

تعلیم و تربیت باشد یا خیر؟. اگر تربیت را همان هدایت انسان به سوي ارزشهاي معنوي معنا کنیم، از آنجا که 

قی ترین مفاهیم و مبانی ارزشی انسانی و اخالویژه آثار عرفانی و تعلیمی، حاوي ژرفآثار ادبیات کالسیک ایران به

سزایی داشته باشند. سوق دادن انسان به سوي ارزشهاي معنوي از یک توانند در تربیت آدمی تأثیر بههستند می

گردد؛ بر اساس چنین نگرشی به سو موجب خردورزي و از سوي دیگر به فعل اخالقی برخاسته از خرد منجر می

تواند خاستگاهی و تعلیمی ادبیات فارسی میمفهوم تربیت، پژوهش حاضر به این نتیجه رسید که آثار عرفانی 

ي تعلیم و تربیت داشته ي تعلیم و تربیت باشد؛ اما براي آنکه ادبیات بتواند کارکردي صحیح در حوزهبراي فلسفه

 باشد، بایستی با رویکردي جدید مورد احیاء و بازبینی قرار بگیرد. 

 ي تعلیم و تربیت، ارزشها، تربیتو تعلیمی، فلسفهادبیات کالسیک ایران، آثار عرفانی : کلیدیواژه های 

 

 مقدمه و خالصه مبانی نظري: 

ها، آداب و سنن اخالقی، اجتماعی، سیاسی و تربیتی آن سرزمین است. هر ادبیات هر سرزمین ترجمانی از اندیشه

 ي و هاهاي نظري و عملی خود را به صورت آرمانملتی در طول تاریخ پر فراز و فرود خود بینش

اندازد و به خود ریزد و این چنین، خویشتن خویش را درمیهاي انسانی در قالب مفاهیم و زبان مشترک میارزش

گمان از مسیر تاریخ و کند. این بیان خویشتن در قالب آرمانها و ارزشهاي انسانی بیو سایر جوامع معرفی می

پذیرد. آنچه در مورد کند و از آن تأثیر میی عبور میي تاریخشرایط مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هر دوره

توان گفت آنست که هیچگاه حرکت حرکت ادبیات به عنوان بخشی بزرگی از میراث فرهنگی هر سرزمین می
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افتان و خیزان تاریخ به لحاظ مهیا بودن فضاي فکري و فرهنگی جامعه براي رشد مفاهیم، آرمانها و ارزشهاي 

هاي ترین دورانري نداشته و از غنا و پویایی آن نکاسته است. به عبارت دیگر حتی در تاریکانسانی بر آن تأثی

ها اخالقی و آرمانهاي انسانی هستیم؛ لذا ادبیات یکی ترین اندیشهتاریخی سرزمینی شاهد تبلور و شکوفایی عمیق

آن به مباحث مرتبط با انسان از باشد که ورود هاي تجلی روح بیداري معنوي هر قوم و سرزمین میاز گنجینه

 اهمیت و ضرورت برخوردار است. 

رو ژرف و ، معنا کنیم؛ این معنا از تربیت از آن«کشاندن انسان به سوي ارزشهاي معنوي»اگر تربیت حقیقی را به 

توانیم رود تا بدانجا که میي انسان است که جهان انسان از قلمرو جهان فیزیکی و محیط طبیعی فراتر میویژه

ها است؛ و تربیت چون روندي است که آدمی را به مقام برخورداري از فرهنگ بگوئیم: جهان انسان، جهان ارزش

رساند؛ همانا راهی است براي گذر از قلمرو زیست حیوانی به سپهر زندگانی انسانی. به سخن دیگر آنچه انسان می

هاي پذیرفته که ارزش –ستیابی او به فرهنگ است و فرهنگ کند؛ امکان درا از دیگر جانوران متمایز و ممتاز می

هایی چون دین، ادبیات، عرفان، هنرهاي زیبا، آداب اخالقی، علم و فلسفه در جلوه -کار بسته شده استشده و به

واقعیت ها یابد. اما آنچه به این ارزشهاي گوناگون زندگانی فردي و اجتماعی واقعیت مینمایان شده و در حوزه

هاي ي خود همان رو کردن به پرسشي تربیت در معناي ژرف و گستردهبخشد همانا تربیت است. فلسفهمی

ي آن بر انسان است اي را که تکیهي انسان، تکامل و سرنوشت او؛ در این معنی، هر فلسفهبنیادین است درباره

ترین کاربرد خود مطرح است هم تربیت در گسترده ي تربیت بشماریم. در این معنی،اي از فلسفهتوانیم گونهمی

ترین معناي خود، که همانا رو کردن به حقیقت گیرد و هم فلسفه در ژرفهاي زندگانی را دربرمیي دورهزیرا همه

 (. 14-15: 1176است )نقیب زاده، « بودن»و « انسان»

بیت آدمی با فرهنگ و ارزشها پیوندي الزم و ي تربیت انسان، پیوند تربر اساس چنین معنایی از تربیت و فلسفه

که مظهر ارزشهاي حقیقی  -ناگسستنی است؛ لذا تکیه بر میراث فرهنگی و نمودهاي مختلف آن از جمله ادبیات

شمار شرط الزمی در ترسیم مقاصد و مسیر پرورش انسان و به تبع آن تکامل معنوي جامعه به -هر ملت است

استنتاجی توانایی آثار عرفانی و تعلیمی ادبیات  -برآن هستیم تا با روش تحلیلی آید. لذا در این نوشتارمی

اي براي آموزش و پرورش، بررسی کنیم. به سخن دیگر به دنبال پاسخ این کالسیک ایران را در تدوین فلسفه

ند خاستگاهی تواپرسش هستیم که آیا آثار عرفانی و تعلیمی ادبیات کالسیک به دلیل داشتن ماهیت ارزشی می

ي محض و اقسام آن قابل اي تنها از دل فلسفهبراي فلسفه آموزش و پرورش باشد؟ یا آنکه تدوین چنین فلسفه

 استنتاج است؟ 

ي آثار منظوم و منثوري است که پس از استیالي اعراب مسلمان بر ایران و ادبیات کالسیک ایران شامل کلیه

در هر یات فارسی ایران پیش از اسالم صورت گرفت؛ نگارش یافته است. هایی که طی آن بر زبان و ادبدگرگونی
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اند که از این رهگذر دوره شاعران بر اساس بینش شخصی یا عوامل محیطی هر کدام به یک شاخه ادبی پرداخته

( 1نایی ( غ2( حماسی 1توان به پنج نوع تقسیم کرد: ؛ لذا آثار کالسیک ادبیات ایران را میانواع ادبی پدید آمد

هاي خاص خود را دارند که  هر کدام از این انواع ویژگی(. 16-1: 1151( نمایشی )شمیسا، 7( تعلیمی 4عرفانی 

ها ما را در بررسی و شناخت هر چه و آگاهی از این ویژگی در آثاري که در آن نوع ویژه به کار رفته نمایان است

 کند.بهتر این آثار یاري می

ي این انواع ادبی چه آثاري که مشخصاً با هدف تعلیم و تربیت تحریر گارش یافته در همهدر میان آثار بزرگ ن

کاووس، چه آثار عرفانی که هدف آنها نشان دادن سیر تعالی معنوي شده مانند گلستان سعدي و قابوس نامه کی

ي اسی مانند شاهنامهالطیر عطار نیشابوري، مثنوي معنوي موالنا، چه آثار حمانسان بوده است مانند منطق

مایه فردوسی و حتی اشعار غنائی مانند لیلی و مجنون و خسرو و شیرین نظامی گنجوي و غزلیات حافظ، آنچه بن

ترین صورت دهد بیان ارزشهاي انسانی و معنوي به شیواترین و ژرفو جان کالم تمامی این آثار را تشکیل می

عقالنی انسان تکیه دارند زیرا شناخت را نخستین گام در درک و ممکن است. این ارزشها از یک سو بر تربیت 

رو که شناخت عقالنی کنند از آندانند و از سوي دیگر به تربیت اخالقی توجه میي معنوي میدریافت ارزشها

 شوند.شود و در این هماهنگی میان شناخت و عمل است که ارزشها محقق میموجب کردار و فعل اخالقی می

 

 ناسی:شروش

استنتاجی توانایی آثار عرفانی و تعلیمی ادبیات کالسیک ایران را  -در این نوشتار برآن هستیم تا با روش تحلیلی

اي براي آموزش و پرورش، بررسی کنیم. به سخن دیگر به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که آیا در تدوین فلسفه

تواند خاستگاهی براي فلسفه آموزش و ماهیت ارزشی می آثار عرفانی و تعلیمی ادبیات کالسیک به دلیل داشتن

 براي ي محض و اقسام آن قابل استنتاج است؟اي تنها از دل فلسفهپرورش باشد؟ یا آنکه تدوین چنین فلسفه

الطیر عطار نیشابوري و در میان متون تعلیمی قابوس نامه ها از میان متون عرفانی منطقپاسخ دادن به این پرسش

 باشند. کاووس را برگزیدیم. یعنی اسناد مورد پژوهش این دو اثر میکی

 

 بیان مسأله:

 ي این امر آشنایی با ي زمانها، پرورش اخالق و کردار افراد بوده است؛ الزمههدف اصلی تربیت در همه

ي د تأکید فلسفههاي معین و مورهاي آموزشی و تربیتی بر مبناي ارزشهاست؛ بنابراین تابع کردن برنامهارزش

ي دینی ما این مبناي فلسفی (. امروزه و به خصوص در جامعه11: 1160تربیتی هر جامعه امري اساسی است )نلر،

ها به بهترین گونه، چه در ها قرار دارد. لزوم آموزش ارزشي ارزشي ما بر پایهاهمیت خاصی دارد؛ چرا که جامعه
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غیر رسمی، امري واضح و اساسی است. این نکته بخصوص در تربیت  هايشکل آموزش رسمی و چه از راه آموزش

-دینی به دلیلی ارزشی بودن آن مهمتر است و باید به آن توجه بیشتري شود. تربیت دینی بدون توجه به جنبه

هاي اخالقی و تربیتی ناقص است؛ به عبارت دیگر ارتباط تنگاتنگی بین اخالقیات و تربیت دینی وجود دارد 

شناسی انتقال (. از سوي دیگر، یکی از وظایف تعلیم و تربیت از منظر جامعه17: 1166نسب و دیگران،  )تقوي

هاي سنتی و میراث فرهنگ گذشته و یا به عبارتی میراث فرهنگی به نسل جدید است؛ تربیت باید بتواند ارزش

( زیرا در 67: 1155زاده، اي دارد )قلیها اهمیت ویژهفرهنگی گذشتگان را انتقال دهد. حفظ و انتقال این ارزش

آموزان و نسل هاي گوناگون فرهنگی ممکن است دانشاثر تحوالت سریع زندگی و تأثیر همه جانبه در عرصه

شود )تقوي جوان از میراث فرهنگی و اجتماعی فاصله بگیرند که این امر باعث تضاد و گسست بین دو نسل می

 (.40: 1166نسب و دیگران: 

 ها ادبی با مشربهاي فکري و فلسفی معاصر، مسائلی است که طرح آن ضروري چگونگی رویارویی گفتمان

 هایی که علت آنها را نماید علت آن نیز وجود بحرانهایی است که بشر معاصر را در برگرفته است. بحرانمی

توجهی به معنویت، اصالت مدرن، بی گرایی، عصبیتهاي نژاديهاي متعالی انسانی، پوچتوان در غفلت از ساحتمی

ترین علت رنج بشر امروز (. بنیادي65: 1110سود و سرمایه و فردگرایی افراطی جستجو کرد )قبادي و دیگران، 

هایی همچون اسطوره، حماسه، هاي واسط خود را با دنیاي آرمانی خویش از یاد برده است. حلقهآن است که حلقه

شناسی ادبی و میراثهاي و اخالقی و بدین سبب گام به گام از مدار مهر، قداست، زیباییهاي دینی معنویت و آموزه

تواند انسان را از گیرودار معنوي دور شده است. فرو شدن در ژرفاي آثار ادبی، مبیّن آن است که ادبیات می

-ویژه ادبیات عرفانی، از بارقهاب بهها رها سازد و روح او را در کیهان معنوي به پرواز درآورد، زیرا ادبیات نروزمرگی

فزاي انسان معاصر نیز محصول همین غفلت از گرایانه و رنجهاي عمیق خودشناسی سرشار است. رفتار غیرواقع

 (.116: 1167خویش است )هکسلی، 

 از مشخصات بارز شعر کهن فارسی با همۀ تنوعی که از لحاظ اندیشه و احساس و مشرب گویندگانش در آن وجود

جویان هنردوست را تاکنون هاي اخالقی و انسانی است که چونان گوهرهاي تابناک، جان و دل فضیلتدارد، ارزش

ها و پرورشاز فروغ معنوي خود روشنی بخشیده و نوازش کرده و در طول حیات هزارسالۀ خود راهنماي نسل

شود که در مایۀ آثار ادبی گذشته آشکار میدهندة قرایح و استعدادهایی بسیار بوده است. با نظري گذرا به درون

ها و این قلمرو وسیع، ذوق و اندیشه، هرچه مقدس و محترم و واال و زیباست، ستایش شده و از تمامی ناشایست

دوستی، شود، نکوهش و تقبیح به عمل آمده است. تجلی روح انسانرذایل و آنچه موجب سقوط اخالقی انسان می

خواهی، ظلماي نظیر آزادگی، عدالتها و سجایاي حمیدهمقدسات مذهبی و گرایش به نیکیاعتقاد به خداوند و 

آموزي، ایثار و بخشندگی، بینی، احترام به حقوق همنوع، دانشستیزي، جوانمردي، مناعت طبع، راستی و واقع
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ن و از مقولۀ روشناییهاي معنوي شعر کههاي بلند بشري، از ویژگیشکیبایی، شجاعت و ... خالصه، همۀ آرمان

 رود.  هاي آن به شمار می

بر این اساس آثار ادبی هر سرزمینی تجلی آرمانها و ارزشهاي فکري، معنوي و انسانی آن سرزمین است و بخش 

دهد؛ منبع بزرگی در تعیین ارزشهاي اخالقی و تربیتی جامعه بزرگی از میراث فرهنگی یک جامعه را تشکیل می

سزایی دارد. اهمیت و ضرورت که در حفظ و تداوم دستاوردهاي فرهنگی و معنوي آن نیز نقش بهآید شمار میبه

هاي اجتماعی مواجه هاي ناشی از بداخالقیشود که در دوران معاصر با دشواريانجام این پژوهش از آنجا ناشی می

ته ماندن آثار مکتوب تربیتی و در اثر ي فعلی ما به دلیل ناشناخي موجود در جامعههستیم؛ بسیاري از ناهنجاریها

ها، به وجود آمده است. اگر نسل جدید به نکات تربیتی و توجهی به مضامین و ارزشهاي اخالقی و تربیتی آنبی

هاي اخالقی و تربیتی بیشتر توان به کاهش این ناهنجارياي آشنا گردند؛ میاخالقی این آثار به نحو شایسته

سی این آثار و تعیین جایگاه ادبیات و بررسی پیوند آن با تعلیم و تربیت یکی از کارهاي اساسی امیدوار بود؛ لذا برر

باشد؛ براي نیل به این مهم در این نوشتار ادبیات عرفانی و تعلیمی را مورد ي تعلیم و تربیت میي فلسفهدر حوزه

الطیر عطار نیشابوري و در میان متون طقطور خاص در میان متون عرفانی مندادیم و بهمداقه و تأمل قرار می

 تعلیمی قابوس نامه را برگزیدیم. 

هاي عطار تر و شیواتر است و باید آن را تاج مثنويانگیز عطار، آنکه از همه مهمهاي عرفانی و دلاز میان مثنوي

و صحبت از یک  بیت است و موضوع آن بحث طیور 4700اي رمزي بالغ بر الطیر است که منظومهدانست، منطق

است. مراد از طیور در اینجا سالکان راه حق و مراد از سیمرغ وجود حق است. از « سیمرغ»نام پرندة داستانی به

سمت راهنمایی یا پیر مرشد را پذیرفت و آنانی را که هر یک به عذري متوسل می« هدهد»میان انواع طیور، 

ن شیخ صنعان، در طلب سیمرغ به حرکت درآورد. بعد از طی هاي راه و تمثیل به داستاشدند، با ذکر دشواري

که اشاره است به هفت مرحله از مراحل سلوک، یعنی طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید،  -صعب   ت واديهف

بسیاري از آنان به علل گوناگون از پاي درآمدند و از آن همه مرغان تنها سی مرغ رنجور باقی  -حیرت، فقر و فنا

 . (121: 1151که به حضرت سیمرغ راه یافتند )صفا، ماندند 

کاووس ابن اسکندر براي فرزندش اي در آیین زندگی است که  عنصرالمعالی کینامهکتابی است پند نامه قابوس

داري، آداب اجتماعی و دانش و فنون  سوم لشکرکشی، مملکتفصل نوشته است و از این طریق ر 44گیالنشاه در 

 آموزش داده است.  به ويمتداول را 
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 بحث اصلی:

 الطیر عطار شناسی در منطقشناسی و ارزششناسی، انسانشناسی، هستیمعرفت

ي تنهایی ي حاکمان مغول به مدح، شاعران در پیلهي مغول به دلیل اوضاع نامساعد و عدم عالقهدر زمان حمله

بعد، شاعران عارفی چون عطار، سیف فراغانی و عراقی خود فرو رفتند و متوجه معبود الهی شدند؛ از این قرن به 

نیا و دیگران، یابد )محسنیپردازند و نوع جدیدي از ادبیات تعلیمی رواج میهستند که به تعلیم مسائل عرفانی می

رود با شناخت درست انسان و شمار میبینی عرفانی، انسان کامل، محور عالم به(. از آنجا که در جهان107: 1110

برداري صحیح از استعدادها و ارضاي نیازهاي او پرداخت؛ به بیان توان به بهرهابعاد گوناگون وجود اوست که می

یک شاعرِ  عنوانمطالعۀ دقیق آثار عطار، بهتوان استعدادهاي او را شکوفا کرد. لذا با دیگر با شناخت انسان می

بیشتر آشنا شویم. عطار در چارچوب داستان اصلی ناسی وي شو انسان بینیجهان، توانیم با شیوة فکريمیعارف، 

آورد، چهرة عاشقان اي که در ضمن بیان داستان اصلی میهاي تمثیلی پراکندهالطیر و همچنین در حکایتمنطق

 کند.ایرانی ترسیم می -یا همان انسان کامل را از نگاه عرفان اسالمی راستین

مظهر ذات خداوندي یا انسان کامل و پادشاه مرغان معرفی شده است و  عنوان الطیر عطار سیمرغ به در منطق

مرغان که خود سالکان وادي کمال هستند، باریابی به حضور پادشاهشان که در قاف حقیقت جاي دارد، به رهبري 

از توانند  مرغ می گذارند تا سرانجام از خیل عظیم این مرغان فقط سی سر می هدهد فرزانه هفت وادي را پشت

. (166: 1165هفت وادي پرخطر جان سالم به دربرند و به قاف رسند و حضور سیمرغ را درک کنند )رزمجو، 

گویند: خدا را به خرد نتوان یافت کنند و میکند که اهل معرفت خدا را وصف میطور وصف میعطار سیمرغ را آن

الطیر عطار، سیمرغ، (. بنابراین در منطق174: 1154و وصف او کار جان نیست و خلق بدو راه ندارد )فروزانفر: 

 ي جان و جهان است. خداوندگار عالم و آفریننده

الطیر عطار هسته مرکزي آن مسئلۀ وحدت وجود است که سالک در راه طریقت به پیرو پیر طریقت و  منطق

اه پر از خطر و رهزن و چراغ این راه عشق است نه عقل که ر کند راهشناسی به نام هدهد راه عرفان را طی می

طلب، عشق، معرفت، استغنا،  اند از: حواس تعلقات دنیوي شهوت است. منازل این راه بر حسب تقسیم عطار عبارت

یک نوع حماسه عرفانی است و در آن ذکر مخاطر و مهالک روح ، در این منظومه که در واقع. توحید، فقر و فنا

آید  پیش می -خوان رستم و اسفندیار نیست شباهت به هفت بیکه  -گانۀ سلوک سالک است که طی مراحل هفت

صورت موسیچه و طوطی و کبک و باز و دراج و عندلیب و طاووس و  هاي مختلف که به تقریب اخالقی به و روح

الطیر  گونه منطق خان را در پیش دارند و بدین اند، همه این هفت تذرو و قمري فاخته چرغ و مرغ زرین درآمده

رغان روح، حماسه ارواح خداجوي و حماسه طالبان معرفت است که سالکان در پایان سلوک و در هنگام حماسه م

سالک نیست و « مرغ سی»حقیقت چیزي جز همان « سیمرغ»وصول به درگاه مطلوب ازلی خویش دریافتند که 
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ر طی این قصه حصول شود، د خوانده می« وحدت وجود»گونه حقیقت اتحاد و معنی واقعی آنچه نزد عرفا  بدین

 . (177: 1172کوب،  یابد. )زرین می

گیرد. بعد  شود و سپس عشقی آتشین جان سالک را فرا می اي ایجاد می نخست انگیزه»گوید:  سیروس شمیسا می

راند. بعد از آن مرحلۀ یکی دیدن  وزد و سالک را به پس می نیازي معشوق می از مرحله شناخت است. سپس باد بی

آخرین مرحله مرحلۀ فنا شدن در او و رود و  کران حیرت فرو می او و همه دیدن اوست. سالک در دریاي بی

شود )قبض و بسط...( که  جاودانه شدن )بقاباهلل( است. سالک در طی سلوک خود دچار احوال مختلف می

 )مقام(   شوند مانند )رضا، توکل و...( و صفت او می پایند. برخی از این احوال در او باقی می نمی

اي است که هرگز از زبان عطار درد کلمه است.« درد»یخ عطار منشأ عشق از دیدگاه ش. (205: 1151)شمیسا، 

افتد. این درد دردي روحانی و دردي کیهانی است که در همۀ اجزاي عالم وجود دارد اما انسان، انسان ظلوم و نمی

سوي کمال ها بهاند و پویۀ آنجهول، بیش از تمام کائنات به آن شعور دارد. همۀ اجزاي عالم به آن انگیزه در پویه

است. درد شوق طلب و رؤیت غایت است، بنابراین درد نیست؛ درمان است. درمان نقص و دورافتادگی از کمال 

انگیزد و او را در خط سیر عشق، که متضمن از خود رها شدن و در واقع است. درد در انسان اندیشۀ طلب برمی

جان و جان را به جانِ جان  تواند تن را بهت که انسان میاندازد. با این درد اساولین مرحلۀ کمال انسانی است، می

 . (176: 1156کوب، تبدیل کند. )زرین

توان گوید تنها از طریق عشق میپرسند و او میي راهروي را از هدهد باز میدر ابتداي این داستان مرغان شیوه

 (.41: 1164کائنات است: )ثروتیان،این راه را طی کرد؛ زیرا عشق از کفر و ایمان برتر است و عشق مرکز 

 اي مشکل بباید عشق راقصه                   درد و خون دل بباید عشق را

 .(267: 1164)عطار،    دردي تمام لیک نبود عشق بی                    عشق مغز کائنات آمد مدام 

دلیل آفرینش است؛  سپرده آدمی به فقط  ، عشق یک ودیعۀ الهی است؛ امانتی الهی که خدا آن رااز منظر عرفان

من یک گنج مخفی بودم که دوست داشتم شناخته »فرماید: . خداوند میباشدمی هستی و اساس هستی عشق

« ها را آفریدم که ستایشم کنند.کنندگانی داشته باشم و انسانشوم، دوست داشتم مرا ستایش کنند و ستایش

بنا نهاده شده است و این دو الزم و ملزوم « محبت و معرفت»دو ستون شود، هستی بر طور که دیده میهمان

عشق نشد ولی انسان آن  گوید: هیچ موجودي حاضر به پذیرش امانتاند. خداوند مییکدیگر و دو بال پرواز انسان

شق را قدر محو جمال خدا شده بود که بدون در نظر گرفتن پیامدهاي آن، عرا به دوش کشید؛ چراکه انسان آن

پذیرفت. بنابراین، با توجه به ازلی و قدیمی بودن عشق و اینکه عشق از مفاهیم بسیار مهمی است. این واژه در 

شود. عشق در ادبیات منظوم فارسی دو جلوة بزرگ دارد که جلوة نخستین آن عرفان و ادبیات ما بسیار دیده می

توان گفت عشق با خلقت بشر و دمیدن نی( است. میعشق جسمانی )انسانی( و جلوة دوم آن عشق عرفانی )روحا
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روح، در وجود آدمی نهاده شده است و انسان از ابتداي حیات خویش این ودیعۀ الهی و لطف خدایی را با خود به 

وَ »خداي تعالی آن را در وجود آدمی دمید و فرمود: همراه دارد. این عشق وابسته به همان روح مقدسی است که 

 کشاندسوي معبود ازلی و معشوق حقیقی میاین عشق همان عاملی است که انسان را به« مِن روحی. نَفختُ فیهِ

 (. 16: 1114)جان پرور، 

شناختی عارفان، نیل به حقیقت و اتحاد با آن و فناي در آن است؛ وقتی که عارف با قدم مجاهده از دیدگاه معرفت

تدریجاً باال رفته تا اینکه به مقصد  1«لَتَرْکَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ» يو سیر و سلوک مراحلی را طی کرد، به حکم آیه

و این شهود جمال مطلق، که کمال نفس  2«وَأَنَّ إِلَى رَبِّکَ الْمُنتَهَى» رسدنهایی که مقام وصال پروردگار است می

( به هر تقدیر این 75: 1162الحصول است. )خلیلی، ي همان عشق و اشتیاق ممکني انسانی است به واسطهناطقه

طرز بسیار نغز و دلنشین مضمون و معنا در کلمات اهل معرفت و نیز در ادبیات عرفانی ما به تمام و کمال و به

ي هستی و کارزار نمودار شده که اگر حرکت حبّی و انگیزش عشقی آن حقیت مطلق نبود، آدمی و کل صحنه

فاعل »و « فاعل بالحب»آمدند، لذا عرفا خداوند را د پدید نمیهاي تجلیات ذات و صفاتنخلقت که تراواش

خواست که از کنز مخفی که همان ي جمال جمیل خود مینامند که به اقتضاي حب ذاتی و جلوهمی« بالعشق

ي معروفیت اسماء و صفات برسد، پس تجلی ذاتی یافت و با فیض اقدس خود، الغیوبی است به مرتبهي غیبمرتبه

از نظر عطار نیز، اصل معرفت، شناخت خداوند است؛ (. 70را پدید آورد )همان: « عشق»ماهیت ممکنه و از جمله 

الق معرفت صفت کسی است که خداي را به اسماء و صفاتش شناسد و تصدیق او در تمام معامالت کند و نفی اخ

انتهایی است، راه (. معرفت وادي بی117: 1177رذیله و آفات آن نماید و او را در جمیع احوال ناظر داند )عطار، 

آید؛ زیرا سلوک تن و جان متفاوت است و هم این تن و جان از جهت کمال و نقصان در ترقی و در آن مختلف می

هر کس تا کمال خاص وي و قرب هر کس نیز بر زوال هستند؛ راه هر کس در حد خود اوست و سیر و سلوک 

 (. 164: 1154گیرد )فروزانفر، حسب حال او صورت می

چون دیگر عارفان معتقد است عاشق تا زمانی که به خود مشغول است، عطار نیشابوري شاعري عارف است. او هم

عطار  حضرت معشوق راه پیدا کند.خبر شود و خود را گم کند تا به به معشوق نخواهد رسید. او باید از خود بی

داند. عشق از دیدگاه او مدار عالم است. او همچون مدار همچنین عشق را ودیعه و لطفی از سوي خداوند می

خواهد آنچه را خود چشیده در قالب قصه و چرخد. میرد عشق میچرخد، بر گِهستی که همه چیز به گرد آن می

گوید عاشق آن است که از داند و میا کفر و ایمان و بهشت و دوزخ غریبه میحکایت و شعر بیان کند. او عشق را ب

خواهد به معشوق، که کمال عاشق از آن جهت که ناقص است و می همۀ عالم تنها پرواي معشوق را دارد و بس.

                                                   
 (.11تا به کمال برسید )انشقاق:شوید  که همه شما پیوسته از حالى به حال دیگر منتقل مى.1

 (.42)نجم: گردد؟! که همه امور به پروردگارت منتهى مى. 2
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ه محض است، واصل شود باید ترک جان کند. الزم است که وجود عاشق در معشوق مستغرق گردد و در واقع ب

داند و معتقد است که عاشق تا از خویش فانی نشود، معشوق، خود را به اتحاد با او برسد. او شرط وصال را فنا می

اصل و مغز »فرماید: انجامد. او در تأکید سخنش میرود که به اتحاد میاین فنا تا حدي پیش می نمایاند.او نمی

-: در نتیجه1114پرور، )جان «فرما شود.ها حکمبر آنعشق آن است که معشوق عین وجود عاشق باشد و وحدت 

 گیري(.

 

 ي تربیتی برخاسته از عرفانعشق مبناي فلسفه

آید که عشق تعلق به الطیر عطار گفته شد به نظر میبا توجه به آنچه پیشتر در مورد مضمون و محتواي منطق

شود که این موضوع تأمل و دقت بیشتر روشن میشناسی دارد، اما با کمی شناسی یا ارزشي مباحث انسانحوزه

شود. اصوالً سرمنشأ عشق از هستی است. به شناسی تلقی میدر عرفان اسالمی از جمله مباحث بنیادین هستی

شود و نه اعراض ماهیت. همانطور بینی، عشق از صفات الینفک هستی محسوب میتعبیر دیگر در این نوع جهان

دگاه غالب عرفاي مسلمان چون هستی یکی است؛ یعنی اصل وحدت بر آن حاکم است. به دانیم، بنا به دیکه می

آید. از آنجا که کمال و مطلق هستی، خداوند است، به هاي هستی به حساب میدیگر سخن، عشق از جمله تجلی

تی بوده و همگی باشد. در نتیجه، عشق، زیبایی و کمال هرسه وجهی از هستبع کمال زیبایی نیز از آن خداوند می

شود، یک نوع زیبایی معنوي یا به تعبیري یابند. اخالق نیز که از آن به حسن تعبیر میدر توحید معناي کامل می

شود که میل به رو زیبایی تلقی میزیبایی کرداري است؛ بنابراین عشق نیز به سمت آن گرایش دارد. اخالق از آن

یا توحید است. در نتیجه خداوند، اخالق مطلق که همان کمال مطلق  کمال دارد و کمال نیز ویژگی هستی مطلق

یعنی به اخالق خداوندي « تخلقو به اخالق اهلل»گردد. براي همین است که در حدیث آمده است: است، تلقی می

 (.21-27: 1167آراسته شوید )شمشیري، 

دهد چرا که ذات انسان نیز شکیل میاز منظر عرفان اسالمی عشق که تجلی هستی است، ذات انسان را نیز ت 

اي از وجود مطلق است. بنابراین منبع عشق درون انسان است. همانطورکه منبع زیبایی و تجلی هستی و مرتبه

کمال نیز درون انسان قرار دارد، جایگاه و مرکز بروز عشق در دل انسان قرار دارد چرا که دل مرکز جان و روح 

ي اي کامالً مستقل و جدا از حیطهي عاطفی انسان جنبهاز منظر عرفان اسالمی جنبهانسانی است به تعبیر دیگر 

گردند. این دیدگاه از آنجا نشأت باشد بلکه عواطف انسانی سرمنشأ شناخت و معرفت تلقی میشناختی وي نمی

یعنی روح وي  گیرد که در این مکتب دل انسان به عنوان مرکز عواطف جایگاه ذات و حقیقت وجود انسانیمی

ي خود از جنس ذات جهان هستی است. از این رو شناسایی حقیقی که عبارتست از باشد و این روح نیز به نوبهمی

یکی شدن عالم و معلوم در دل انسانی که مرکز روح است؛ البته این نوع شناسایی که با عشق و دل سروکار دارد 
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 متمایز است چرا که شناخت عقالنی اکتسابی بوده و در ها عقالنی کامالً به لحاظ ماهیتی از شناسایی

دهد در حالی که شناخت قلبی و ناشی از عشق، حضوري بوده و تعلق ي عالم مادي و ساحت کثرت رخ میدایره

ممکن است به نظر آید جبري بودن عشق به معناي عدم نیازمندي انسان به تربیت است؛  ي وحدت دارد.به حوزه

ه داشت که این جبري بودن به معناي استعدادي ذاتی و بالقوه در انسان است که مسیر رشد و اما بایستی توج

آید که عشق در مسیر بالیدن خویش از کند. به تعبیر دیگر به نظر میتکامل خود را به روشنی درک نمی

ناپذیر شود. به همین الزم برخوردار نبوده و به همین دلیل ممکن دچار کجروي و اشتباهاتی جبران« خودآگاهی»

در امر هدایت فرد در مسیر تعالی و « مربی»دلیل است که از منظر عرفان اسالمی وجود پیر یا مرشد به عنوان 

پروري دارد و هم تربیت ضروري تام دارد. اصرار به وجود پیر و مرشد هم داللت بر لزوم تربیت عشق و عشق

باشد. برخی از صاحبنظران معاصر غربی نیز بر این باورند که پذیر میي این است که عشق تربیتدهندهنشان

پروري به عنوان یک ضرورت است و نبایستی آن را به حال خود رها کرد. به عنوان نمونه فروم بر این باور عشق

تا ي دیگر هنرها نیاز به تعلیم و تربیت دارد است که گرچه عشق ورزیدن یک نوع هنر است اما این هنر به مثابه

ي خود در تربیت سایر ابعاد شکوفا شده و به بالندگی برسد. عالوه بر آن که عشق نیازمند تربیت است، به نوبه

اي سخت و محکم کند. اصوالً عشق در عرفان اسالمی مانند رشتهانسانی نیز نقش بسیار مثبت و مؤثري ایفا می

هاي تربیتی را به هم پیوند اسی و حتی دیدگاهشنشناسی و ارزششناسی، انسانشناسی، معرفتاست که هستی

هاي بارز مکتب عرفان اسالمی، شود. از دیگر ویژگیي عرفان اسالمی تلقی میها برجستهزند و این از ویژگیمی

تواند ي عشق میآفرین است. انسان به وسیلهعبارتست از نقش عشق در شناخت و معرفت. در واقع عشق معرفت

هاي حقیقی که تعلق به سپهر وحدت دارند نایل شود. برخی از نویسندگان و محققان ه شناساییویژبه معرفت به

اند که عشق محصول ادراک، علم و معرفت است معاصر، جهت این رابطه را به خوبی تشخیص نداده و نتیجه گرفته

 (. 27-71)همان: 

 

 الطیر عطاري تربیتی منطقفلسفه

ثمر، دچار محدودیت و عقیده دارد افق دید انسان به علت سرگرم شدن به خیاالت بیعطار از شاعرانی است که 

کننده باشد تا هاي وي باید معطوف به رهانیدن خود از تنگناها و غبارهاي تیرهتنگنا شده است. از این رو کوشش

سی جز به محسوسات ي ادارک حمنظر و نامحدود پرواز کند. انسان در مرحلههایی فراخبدین وسیله به افق

شود تواند جز به مخیالت اتکا کند و همین امر موجب میي خیال نیز نمیدسترسی ندارد؛ همانگونه که در مرحله

(. از 12: 1161، 1بهره بماند )ابراهیمی دینانی، جها، غافل از درک رموز آفاق معنوي، بیکه از ابتکارات و نوآوري

آید که عطار، تشخیص درد و نیاز و رسیدن به خودآگاهی براي چنین برمی «الطیرمنطق»تدقیق و بازکاوي در 
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ي خود قرار داده است؛ همان گوهري که شاعران پیشین، براي یافتن اي ازلی را بنیاد و محور اندیشهیافتن گمشده

ي گمشده را باید از شود که این کیمیاالطیر آشکار میاند؛ اما در منطقکردههاي زمینی و زمانی را طی میآن افق

یابد ساحتی باالتر جستجو کرد و همین است که بر تمام موانع و مشکالت روحی، فکري و جسمی تفوّق می

 (. 11: 1110)قبادي و دیگران، 

 (.  74: 1177جهد کن تا در این راه دراز                          تو به یک ذره نمانی بسته باز )عطار، 

ي تربیتی ژرفی الطیر عطار نیشابوري به عنوان یکی از متون عرفانی حاوي فلسفهگفت منطقتوان بنابراین می

 شناسانه، رنگ هستیدهد؛ این مفهوم خود پیاست که مفهوم عشق روحانی زیربناي آن را تشکیل می

ي تربیتی مدونی توان فلسفهاندازد که از آن میشناختی منسجمی را درمیشناختی و ارزششناختی، انسانمعرفت

را استخراج کرد. عشق الهی که ذاتی و اصل وجود انسان است خود عامل تربیت آدمی است؛ عالوه بر آن این 

اي قرار بگیرد موجب تعالی معنوي و پذیري هم دارد و اگر در جریان هدایت شایستهعامل خود قابلیت تربیت

اگر در مسیر تربیت و هدایت صحیح قرار گیرد سبب شود. به تعبیر دیگر این عشق درونی اخالقی انسان می

شود. نیل هستی، انسانها و سایر موجودات هستی و در نهایت خداوند میي انسان با خودش، جهانتنظیم رابطه

ي این کشف، تعارضات و باشد؛ در نتیجهاش میهاي زیرین و باطنیانسان به خودآگاهی به معناي کشف الیه

بندد، این مهم که خود از طریق هاي گوناگون ظاهري و باطنی نفس رخت برمیین الیههاي ظاهري بتناقض

شود، ماحصل آن، رسیدن به مقام انسان کامل و به تبع آن حصول تزکیه و پرورش فضایل اخالقی ممکن می

ته است بلکه باشد. انسان خودآگاه نه تنها خود را به ارزشها و فضایل اخالقی آراسانسجام و وحدت شخصیتی می

این ارزشها و فضایل اخالقی را مبنایی براي برقراري ارتباطش با جهان هستی و انسانها و سایر موجودات نیز قرار 

ي خود با گردد و تربیت عاطفی نیز به نوبهدهد؛ به سخن دیگر تربیت اخالقی، مکمل تربیت عاطفی تلقی میمی

ي ت و جهان هستی عالم اکبر لذا هویت واقعی انسان با مجموعهپروري سروکار دارد. انسان عالم اصغر اسعشق

طور طبیعی منجر به باشد، بدین معنی که آگاهی انسان نسبت به گوهر باطنی خویش، بههستی یکی میجهان

شود. اتحاد با خداوند یا به تعبیر آگاهی حضوري به باطن جهان هستی و مهروزي او با انسانها و سایر موجودات می

یگر وصال و فناء فی اهلل چیزي نیست جز درک کامل و مطلق پیوند با او یا به تعبیري دیگر یگانگی که این مهم د

 نیز حاصل خودآگاهی انسان است. 

توان در چهار طبقه ي تربیتی میالطیر عطار را براي تدوین فلسفهبا عنایت به نکات یاد شده کارکردهاي منطق

 جاي داد:

تواند مکمل کارکردهاي دین و فلسفه در پاسخ به خأل شناسی و هنر میگیري از زیباییبهره( شعر عطار با 1

 گرایی و مادي به ضرورت کارکرد ادبیات توجه کند.معرفتی باشد و بشر امروز باید از نگاه عینیت
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 ه او بخشد و متانت و خودشناسی ب( ادبیات عرفانی عطار آموزنده است؛ به انسان قدرت مشاهده می2

 آموزد. می

 تواند به مهرورزي و مداراهاي افراد نسبت به یکدیگر و یکپارچگی آنها کمک کند. ( شعر عطار می1

تواند عاملی مناسب براي تفسیر زندگی و تعبیر و تغییر ( شعر عطار مفسر حیات و زندگی بشري است و می4

 (.14: 1110دنیاي اخالقی باشد )قبادي و دیگران، 

 

 نامه و مضامین تربیتی آنقابوس 

دار که شامل معارف اسالمی و انسانی از قبیل فلسفه، اخالق، نثر تعلیمی عبارتست از نثر راست، آموزنده، هدف

تربیت و امثال آن است. در این نوع نثر نویسنده حکم معلم را دارد و معموالً سادگی و روشنی بیان، قوّت تعبیر، 

گیرد تا بتواند در کار میي تصویر را بهي امکانات لفظی و معنوي و جاذبهمل و همهایجاز غیر مخل و اطناب غیر م

اي را بیاموزد و امري را در اذهان جایگزین سازد )رستگار اي قوي گذارد، نکتهاذهان مستعدان تأثیر و جاذبه

رالمعالی کیکاووس ابن اسکندر نامه جایگاه ویژه دارد عنص(. از میان آثار منثور تعلیمی قابوس251: 1160فسایی، 

ي خود را براي هاي تعلیم و تربیت عملی فرزندان را بیان کرده است. وي پندنامهدر کتاب گرانسنگ خویش شیوه

فرزندش گیالنشاه نوشته است. این اثر گذشته از ارزش ادبی داراي ارزش آموزشی و پرورشی بسیار سودمندي 

ي کامل وي به فنون و آداب از چند جنبه اهمیت دارد: نخست احاطه است. شخصیت نویسنده و اثر ماندگارش

زمان خویش و قبل از آن است؛ چنانکه در کتاب خود از اکثر طبقات مردم آن زمان و صنعتگران و درباریان و 

رانده است. دوم اینکه نویسنده در دامان خاندانی اصیل یعنی آل  جنگجویان و ندیمان و حتی خنیاگران سخن

اند پرورش یافته است و کردهه.ق بر قسمت وسیعی از کشور  ایران حکومت می 414تا  117یار که از سال ز

بسیاري از علوم و عادات و آداب و رسوم را از خاندانش به ارث برده و از روش تعلیم و تربیت اصناف و طبقات 

اده است و از آوردن مطالب بسیار مختلف آگاهی داشته است. دیگر آنکه کیکاووس در این کتاب داد سخن د

اي فروگذار نکرده است و عالوه بر فواید عظیمی که از حیث شناسایی سودمند اخالقی و حکمتهاي عملی دقیقه

ي تمدن اسالمی تمدن قدیم و معیشت ملی و علم زندگی و دستور حیات در کتاب مذکور است باید او را مجموعه

توان بزرگی است از بهترین انشاء و زیباترین نثر فارسی و به جرأت می پیش از مغول نامید؛ همچنین سرمشق

: 2، ج1161قابوسنامه را در صف نخستین از طراز اول نثر سلیس و کامل و زیباي مطبوع فارسی گذاشت )بهار، 

مندي هخواهی و سپس بهري اصلی عنصرالمعالی از تألیف این کتاب، ابتدا نیک(. به سخن دیگر انگیزه125 -126

ي نیکی نجویی، اگر تو از گفتار من بهره»کند: دیگر جویندگان است که به زیبایی در آغاز کتاب به آن اشاره می

 (.1-4: 1172)عنصرالمعالی، « جویندگان دیگر باشند که شنودن و کاربستن نیکی غنیمت دارند
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ارشناختی نسبت به مباحث تربیتی دارد. شناختی و رفتشناختی، جامعهنگري، با رویکردي رواننویسنده با ژرف

 توان به دو دسته تقسیم کرد: موضوعات این کتاب را می

( تعلیم و تربیت عمومی: همگان براي رسیدن به سعادت و تعالی دنیا و آخرت و بنا نهادن جامعه نیک انسانی 1

 پذیرند و عمل یي عمومی و همگانی دارد را مآن دسته از موضوعات تعلیم و تربیت را که جنبه

کنند. از قبیل شناختن ایزد تعالی و تقدس، آفرینش و ستایش پیغامبران، سپاس داشتن خداوندان نعمت، می

داري و ترتیب خوردن، فزونی طاعت، شناختن حق پدر و مادر، پاسداشت خرد و هنر، پیري و جوانی، خویشتن

 داشتن، و... .آداب مهمان کردن و مهمان شدن، دوست گرفتن، امانت نگاه

ي خاص است و هر دسته از مردم به فراخور ( تعلیم و تربیت خصوصی: آن دسته از موضوعات که مختص طبقه2

هایی که به دوش ي انجام وظیفه و مسئولیتشغل و کارشان بهتر است فراگیرند تا بتوانند به شایستگی از عهده

ري، آئین و شرط وزارت، خدمت کردن پادشاه، آداب دبیري و شود برآیند؛ نظیر: آئین و رسم شاعآنها واگذار می

 (. 7-7: 1110شرط کاتب، آئین و شرط پادشاهی و حکومت و... )خاتمی و رفیعی، 

رویکرد عنصرالمعالی به حکمت عملی و آنچه فیلسوفان مشاء و علماي اخالق در آراء و نظریات خود بدان 

زش فراوان است. نویسنده براي هر یک از مباحث حکمت عملی موضوعاتی اند، در این اثر حائز اهمیت و ارپرداخته

کند. کند. سپس براي فهم آنها و نیز تنوع بخشیدن به بحث حکایتی بیان میرا در نهایت اختصار و ایجاز طرح می

خود آورد. حجم حکایات معموالً بیشتر از موضوع اصلی است و این گاه براي هر موضوع بیش از یک حکایت می

تر شود شگردي در روش تربیتی اوست تا مخاطب خسته و آزرده نشود و از طرفی فهم موضوع اصلی برایش آسان

 )همان(.

شود: حکمت نظري و حکمت عملی. حکمت نظري شامل حکمت از نظر ارسطو و پیروان او به دو بخش تقسیم می

ق، تدبیر منزل و سیاست مُدُن است ریاضیات، حکمت طبیعی و حکمت االهی است و حکمت عملی شامل اخال

ي فاضله ندارد، با این حال ي خود قصد ساختن مدینه(. گرچه عنصرالمعالی در اندرزنامه670: 1150)مصاحب، 

ي حکمت عملی مفصل بیان شده است. عنصرالمعالی در بحث تهذیب اخالق به بیان گانهدر قابوسنامه مباحث سه

روي م ارسال پیامبر، لزوم فراگیري علم و هنر، راستگویی و پرهیز از دروغ، میانهمباحثی چون شناخت خداوند، لزو

پردازد. سیاست مدن شامل گفتن، دوست یافتن میخویی، آداب سخنو تعادل در کارها، صبر و بردباري، خوش

د: خصوصیات حاکم، شود ماننکار گرفته میي امور جامعه بههایی است که در امور کشورداري و ادارهفنون و روش

کشورداري، روش قضاوت، رفتار با دیگر پادشاهان، تعامل با دشمن و... ؛ تدبیر منزل رفتار حاکم با مردم، روش

ي مشارکت اعضاي یک خانواده ي امور خانه و نحوهاي از حکمت عملی است که موضوع آن چگونگی ادارهشاخه

پردازد، مانند: آئین زن خواستن، تعلیم و تربیت دي از آن میاست که عنصرالمعالی در کتاب خود به بیان موار
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فرزندان، قناعت و اعتدال، آئین مهمانی، آگاهی از رسم خرید و فروش، آئین مهمانی، آئین گرمابه رفتن )خاتمی و 

 (.   5-11: 1110رفیعی، 

اندیشی از یک سو و هاي خاص عنصرالمعالی چون صمیمت، صداقت پاکی سخن، فروتنی و آزادهمچنین ویژگی

المثلهاي رایج فارسی و عربی، استفاده از تمثیل و آوردن داستانهاي جذاب کارگیري ضربابزار کالمی وي چون به

گیري از آیات و احادیث، برخورداري از سخنان بزرگان، تعبیر و تفسیر سخن و و مناسب با موضوعات متن، بهره

است که به غناي تعلیمی این اثر قوت بخشیده و از این حیث آن را  کاربرد اشعار فارسی از جمله عوامل مهمی

هیچ پسر پند »گوید: (. او با صراحت و صمیمیت به فرزندش می117: 1111جاوید و ماندگار کرده است )الهامی، 

سوزگی پدرانه مرا نگذاشت که چه این سخن مرا معلوم بود مهر پدري و دلخویش را کاربند نباشد... و اگرپدر 

-خواري صادقانه به خطاي روزهاي جوانی خود اقرار می(. در باب شراب4: 1172)عنصرالمعالی، « خاموش باشم.

به حدیث شراب خوردن نگویم که شراب خور و نیز نتوانم گفتن که مخور که جوانان به قول کسی از جوانی »کند: 

 «سال ایزد تعالی رحمت کرد و توفیق توبه ارزانی داشت. نشنیدم تا از پس پنجاهبازنگردند. مرا نیز بسیار گفتند و 

اگر نیز چیزي دانم، گفتار من چه »گوید: گویی و صراحت گفتار اوست وقتی که می(. منتهاي درست75)همان: 

نیست که من فایده دارد؟ اکنون تو از من هم چندان شنوي که من از پدر خویش شنودم. پس تو را جاي مالمت 

ي دهندهگفتاري او نشان(. صمیمیت و راست177)همان: « خود داد از خویشتن بدهم تا به داور حاجت نباشد

گرایی او نسبت به مسائل زندگی است. این خصوصیت بارز در رفتار عنصرالمعالی عالوه بر اینکه بینی و واقعروشن

آموزد که نه تنها ي غیرمستقیم به مخاطب میبه شیوهشود، باعث ستایش و تمجید خواننده نسبت به او می

ي اندرزهاي او را از این طریق بهتر و بیشتر پذیرا شود، بلکه راستی گفتار و صمیمیت در سخن را همواره پیشه

انجامد )الهامی، خود سازد که در نهایت این ویژگی به ایجاد نوعی ارتباط صمیمانه میان او خواننده کتابش می

1111: 117  .) 

وقتی با »فروشی نیست اش اثري از فضلبا همۀ وسعت اطالعات و داناییي بزرگ و آگاه، این نویسندهدر سخنان 

گوید، گویی دوستی مهربان است که نامه نوشته نه ناصحی مالمتگر و راستی و فروتنیِ خاص خود سخن می

خواستم که » (71: 1150)یوسفی، « همراه نداردخودفروش و به همین سبب گفتار او تلخی نصایح آمرانه را به 

غم تو از این جهان علم اولین و آخرین من دانمی که تو را بیاموختمی و معلوم تو گردانیدمی تا به وقت مرگ بی

 (. 177-177: 1172)عنصرالمعالی، « ام.بیرون شدمی ولکن چه کنم که من خود در دانش پیاده

طلبد و ي بزرگ طبیعتاً سخنانی سنجیده و شیوا را میي این نویسندهردمندانههاي خسنجیها و نکتهبینیژرف

ي آموزش غیرمستقیم اثرگذاري بیشتري بر مخاطب باشد که خود به شیوههاي خاص وي میگیاین امر از ویژ

وري و داد و پردارد. پاکی سخن و خیراندیشی او آنجا که پادشاه را به مشورت با خردمندان، مدارا کردن، رعیت
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گر است. ( به خوبی جلوه217کند )همان: (. و وزیر را به دادگري و آبادانی سفارش می255دهش )همان: 

سخن که به مردم نمایی بر روي نیکوترین نماي تا »اندرزهاي او در این مورد مؤید منش خیرخواهانه اوست: 

 )همان(. « ي تو بشناسند که بزرگان و خردمندان را به سخن دانندمقبول بود و مردمان درجه

خورد؛ بلکه وي به آسانی نمایی به چشم نمیگري و معصومطلبی، مالمتبرتري»در اندرزهایش کمترین نشانی از 

-کند و از سر مهرورزي، حاصل آن تجربیات پیش روي فرزند میي خویش را یاد میخطاها و لغزشهاي گذشته

گوید رسد در بیان تواضع و فروتنی به آنچه می(. به نظر می5: 1157پور، رد تا وي را از تکرار آنها بازدارد )روانگذا

از عادتهاي مردمان، بهترین عادت متواضعی است که »داند: واقعاً اعتقاد دارد و آن را بهترین عادت مردم می

 (. 51: 1172صرالمعالی، )عن« متواضعی نعمت ایزدي است که کس بر او حسد نبرد

 

 نامه ي تربیتی قابوسفلسفه

: 1156توان به حق کتابی اخالقی قلمداد کرد؛ زیرا آغاز و انجام آن با اخالقیات است )افتخاري، نامه را میقابوس

 نامه معنایی گسترده دارد و گاه رسد این واژه در قابوسنظر می(. اما در باب مفهوم اخالق به51

اي که گاه همسو با تعالیم و رهنمودهایی دینی است و از ارزشهاي مثبت در یابد به گونهدوسویه میاي جنبه

ي موضوعات ارزشی از قبیل دعوت به راستی و گیرد؛ مانند برخی از نصایح و پندهاي آن دربارهجامعه مایه می

وانمردي، دوستی و محبت، درستی، تحصیل هنر، اهمیت خرد، ارزش سخن و سخندانی، تواضع و فروتنی، ج

یابد و با اصالت و هنر پیوند روي در کارها و ... در این جنبه دنیاي ارزشی او با مردمی و جوانمردي رونق میمیانه

رود یابد. حتی گاه در ذکر این جنبه از مبانی اخالق تا آنجا پیش میخورد و با خلق و خوي معتدل تداوم میمی

رسد افته در جهانی آرمانی است. اما آن وجوهی از گفتار او که مصلحتجویانه به نظر مییکه خواهان انسانی کمال

شود مانند: احکام صادره در خنیاگري، خوردن و بعضاً به دلیل تناقض با تعالیم دینی گاه غیر اخالقی قلمداد می

ین موضوعات دلیل آن نیست که شراب، در مزاح و نرد و شطرنج، خرید و فروش برده و... روي آوردن نویسنده به ا

دارد تا بنا به خواهد از مرزهاي اخالقی پافراتر نهد بلکه توجه او به زندگانی عملی و تجارب بسیار، او را وامیمی

بینی او نسبت به اي را بیان کند. این ویژگی نیز تا حدي به صراحت سخن و واقعضرورت و مصلحت هر نکته

-144: 1111داند که دنیا ترکیبی از خوبیها و بدیهاست )الهامی، زیرا به حقیقت میحقایق زندگی اشاره دارد، 

141      .) 

تر و قابل ي او بر تجارب زندگی است و این امر پندها و نصایح او را ملموسهایش، تکیهدر واقع در طرح اندیشه

خیاالت خام نیست که در شنونده انکاري  هاي وي از آنگونه آراء نظري ونوشته»کند. به عبارت دیگر تر میقبول

(. که بعضاً مورد تأیید و قبول خواننده 71: 1150)یوسفی، « گیردپدید آورد؛ بلکه اکثر از واقعیتی سرچشمه می
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ي عمیق و کنکاش او در تمامی مسائل زندگی ي زوایاي زندگی نشان از تجربهي او به همهشود. اشارهنیز واقع می

توان ي اخالق عملی و کاربردي است. به تعبیر امروز میلیل بیشتر ارشادات او در حوزهدارد به همین د

هاي بینی او بیشتر مربوط به رویهدانست زیرا جهان« پراگماتیسم»یا « اصالت عمل»عنصرالمعالی را پیرو فلسفه 

پور، کند )روانی آنها ارزشیابی میها و اعمال را از روي نتایج تجربی و فواید عملعملی او در زندگی است و اندیشه

1157 :6.) 

هاي فارسی که در جهت تعلیم و تربیت طبقات خاصی از اجتماع عنصرالمعالی برخالف رویکرد اساسی پندنامه

توان گفت زادگان و نظامیان نگارش یافته است؛ به تعلیم و تربیت عمومی نظر دارد و حتی میچون امیران، اشراف

تربیت از منظر او تا به آنجاست که به تربیت زنان نیز عنایت دارد. در واقع عنصرالمعالی به  ي مفهومگسترده

ي تربیتی ي مهمی در فلسفهتربیت در مفهوم کلی یعنی تربیت براي انسان به ما هو انسان قائل است و این نکته

کند )خاتمی و درزي و تعلیمی متمایز میباشد و از این نظر قابوسنامه را از دیگر آثار انبرخاسته از آراء او می

 (.20: 1110رفیعی، 

 

 گیري:نتیجه

هاي ادیبان و شاعرانی است که رسالت خود را تربیت انسان در مفهوم ماهوي ادبیات کالسیک ایران حاصل اندیشه

سبب شده است که گیري ادیبان و شاعران، محوري آثار ادبی با توجه به نوع جهترو انساندانستند؛ از اینآن می

تمام مضامین و مفاهیم مربوط به انسان در مرکز توجه آن قرار بگیرد. لذا در ادبیات کالسیک ایران با انسانی که 

کند بلکه در طرح داراي ابعاد و نیازهاي گوناگون است مواجه هستیم؛ این تنوع نه تنها در قالب بیان جلوه می

هاي تربیت یعنی ترین عرصهکه گذشت از فرديشود. چنانشامل میهاي گوناگونی را مضامین و محتواي افق

ي انسانی یعنی ابعاد سیاسی و ترین حوزهپاالیش نفس، تزکیه و خودسازي که در آثار عرفانی وجود دارد، تا برونی

ن معناي تریطور خاص در ادبیات تعلیمی آمده است. فلسفه در ژرفکه بهگیرد؛ مانند آنچهاجتماعی را در برمی

است؛ فلسفه در این معنا پیوند عمیقی با ادبیات دارد زیرا هر دو « بودن»و « انسان»خود، رو کردن به حقیقت 

کنند که همانا تعالی معنوي و اخالقی انسان است؛ از میان کارکردهاي ادبیات نقش مقصد واحدي را جستجو می

ي تواند خاستگاهی براي تدوین فلسفهکالسیک میتوان گفت ادبیات طور که میتعلیمی آن بارزتر است آن

آموزش و پروش باشد. البته آنچه در دنیاي معاصر حائز اهمیت است بازخوانی و تحلیل کارکردي متون ادبی به 

تري را ایجاد کرده و همزمان فرصتهاي جدیدتري را در اختیار باشد؛ شرایط جدید انتظارات تازهاي تازه میشیوه

ي هاي مختلف اجتماعی، فرهنگی، تربیتی، سیاسی، هنري و... وارد شود و دامنهداده است تا در عرصه ادبیات قرار

ها داشته باشد کارکردي خود را گسترش دهد. براي آنکه ادبیات بتواند کارکردي صحیح در هر یک از این عرصه
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رار بگیرد؛ به این معنا که در عین حفظ ي نوینی مورد احیاء و بازبینی قي حضورش، به شیوهبایستی از جهت نحوه

هاي نوینی ظهور یابد که متناسب با دگرگونیها، نیازها و محتوا و مضامین ارزشی خود در ساختارها و قالب

 ها باشد.  گوي آنتواند پاسخمقتضیات زمان است و می

 

Abstract: 

Determining the status of literature and its link to education is a fundamental issue in the 

philosophy of education. The literary works of each nation are the expression of the intellectual, 

spiritual, and humanistic values and aims of the people. This paper aims to clarify whether such 

works as Attar Neyshabouri’s Manteghotteyr in the area of mystical literature and Onsorol-Maa’li’s 

Ghabousnameh in the area of educational literature can be the origin for the education policy or 

not. If we interpret education as the guidance of human towards spiritual values, the Iranian literary 

classics, particularly educational and mystical works, can greatly influence the human education as 

far as they contain the deepest humanistic and ethical values, concepts, and principles. Leading 

human beings towards spiritual values may lead to wisdom, on one hand, and the ethical act 

originated from that wisdom, on the other hand. Based on such a viewpoint towards the concept of 

education, the present study concludes that the mystical and educational works of Iranian literature 

can be the origin for the philosophy of education, there must be a new approach to reconstruct and 

reconsider it.                                     

KeywordS:  

Iranian classical literature, mystical and educational works, the philosophy of education, values, 

education. 
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 سمت.، تهران: انتشارات انواع نثر فارسی(، 1160رستگار فسایی، منصور )

 ، تهران: نشر قطره.ي قابوسنامهگزیده(، 1157پور، نرگس )روان

 .نشر سخن: )دربارة زندگی و اندیشۀ عطار(، تهران صداي بال سیمرغ؛ (1156) کوب، عبدالحسینزرین

 .انتشارات جاویدانتهران: ، با کاروان حُلّه(، 1172......................................... )

 . تهران: انتشارات طهوري.تعلیم و تربیت از منظر عشق و عرفان(. 1167شمشیري، بابک )

 .، تهران: انتشارات فردوسشناسی شعر سبک (،1151) شمیسا، سیروس

 ، تهران: انتشارات فردوس.انواع ادبی(، 1151............................. )

 .انتشارات ققنوس: صۀ جلد اول و دوم(، تهران)خال تاریخ ادبیات ایران(، 1151صفا، ذبیح اهلل )

، تصحیح غالمحسین یوسفی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر نامهقابوس(، 1172عنصرالمعالی، کیکاوس بن اسکندر )

 کتاب.

 .انتشارات نگاه تهران: ،دیوان عطار (،1157) الزمان فروزانفر، بدیع

 .سخنتهران: انتشارات ، محمدرضا شفیعی کدکنی، الطیر منطق (،1164) فریدالدین، عطار نیشابوري

 فرهنگی. -، تصحیح سید صادق گوهرین، تهران: انتشارات علمیالطیرمنطق(. 1177............................................... )

ار براي هاي جهانی عطپیام(. »1110زاده، علی، فوالدي، علیرضا )قبادي، حسینعلی، طاهري، قدرت اهلل، قاسم

 (.65 -110، ص 11، ش 1، س پژوهشنامه ادبیات تعلیمی، «مشکالت فکري انسان معاصر

 . کاشان: انتشارات محتشم.شناسی آموزش و پرورشجامعه(، 1155زاده، آذر )قلی

ي جایگاه ادبیات پژوهشی درباره»(، 1110نیا، ناصر، برزگر خالقی، محمدرضا، نوروز زاده چگینی، وحیده )محسنی

 (.101-122، ص 10، ش 1، س پژوهشنامه ادبیات تعلیمی، «تعلیمی در قصاید پارسی

 ، تهران: انتشارات فرانکلین.المعارف فارسیدایره (،1150مصاحب، غالمحسین )

 . تهران: انتشارات طهوري.درآمدي به فلسفه(. 1176نقیب زاده، میر عبدالحسین )
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ي فریدون بازرگان دیلقمانی، تهران: . ترجمهآموزش و پرورشي آشنایی با فلسفه(، 1160نلر، جی اف )

 سمت.

 ي مصطفی ملکیان، تهران: انتشارات نگاه معاصر.، ترجمهخودشناسی(، 1167هکسلی، الدوس )

 ، تهران: انتشارت سخن.نامهي قابوسگزیده(، 1150یوسفی، غالمحسین )
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 گیری از آن در نظام آموزشی ایران رورتی و امکان بهرهگرایی در دیدگاه  های تربیتی نوعمل آموزه

 

 1سیدمنصور مرعشی، 2 ی، کامران شاهول1 ییبرزو موال

 

 چکیده

هاي رسمی تعلیم و تربیت، همواره از طرف فالسفه و به  تحول در نظام نهیدر زم یسؤاالتی اساس خیدر طول تار

را در  یآموزش يها نظام ستمیکه در قرن ب یمکتب فلسف کیروانشناسان مطرح شده است.  يتبع آنان از سو 

دانش در عصر حاضر، به علت  يمرزها ترشاست که با گس ییگرا قرار داد، عمل ریتعلیم و تربیت تحت تأث ي حوزه

آن  يها و آموزه یتیو ترب ینظر در آراء فلسف دیبه تجد شمندانیهاي آن، فالسفه و اند ناکارآمدي برخی آموزه

است  یرورت چاردیر ،ییگرا را متحول نمودند؛ از جمله سردمداران تحول در عمل آن نیاز مضام ید و برخپرداختن

جدا نموده و  يرا از و شیاز اصول، راه خو یاما در برخ داند، یگرایی( م گذاران عمل )از پایه ییوید رویکه خود را پ

. پژوهش نامد یم ییگرا عمل ي شده حیتصح ي نهرا گو عرضه نموده است که آن «ییگرا نوعمل»به نام  یدگاهید

در  یلیتحل یفی: الف( توصيانتقاد -یلیتحل کردیو با رو يا و با راهکار مطالعات کتابخانه یفیحاضر با راهبرد ک

 يریب( امکان بکارگ دهد؛ یبا استفاده از منابع دست اول ارائه م یرورت دگاهیهاي تربیتی از د مورد اصول و آموزه

شده با  يبازساز يدگاههایدهد تا چنانچه د قرار می لیو تحل یمورد بررس رانیا یاین دیدگاه را در نظام آموزش

 د،یننما جادیرا ا یما چالش یتیبه اهداف ترب لینداشته باشد و در جهت ن یما تعارض ینید يها فرهنگ و آموزه

 .ردیمورد استفاده قرار گ

 هابرماس ،کنش ارتباطی، تربیت اخالقی اخالق گفتمانی، های کلیدی: واژه

 

 مقدمه -3

 تا است شده معطوف تربیت و تعلیم رسمی هاي یکم توجه همگان بیش از گذشته، به نظام و از آغاز قرن بیست

 دارند، رو  پیش که هایی چالش و معضالت با سازنده اي گونه شوند به قادر بشري جوامع آن، در تحول ایجاد کمک به

هاي  تحول در نظام نهیدر زم یسؤاالتی اساس خیدر طول تار(. با توجه به اینکه 1151 ،مهرمحمدي) شوند مواجه

مکتب  کی، روانشناسان مطرح شده است يتبع آنان از سو رسمی تعلیم و تربیت، همواره از طرف فالسفه و به 

                                                   
 borzoo25@gmail.com. ذهینور واحد ا امیمدرس دانشگاه پ ت،یو ترب میو فلسفه تعل خی. کارشناس ارشد تار1
 k.shahvali@gmail.comشهید چمران اهواز. دانشگاه ، تیو ترب میفلسفه تعل يدکتر ي. دانشجو2

 mmarashi12@yahoo.comگروه علوم تربیتی. ، شهید چمران اهوازدانشگاه عضو هیئت علمی . 1
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 است 1ییگرا ، عملآورد ي خود در ه و به سیطرهقرار داد ریرا تحت تأث یآموزش يها نظام ستمیکه در قرن ب یفلسف

 ادهانجام د تیو ترب میتعل نهیرا در زم تیفعال نیشتریب گذار این مکتب، پایه لسوفانیاز جمله ف 2ییویجان د که

 یتیو ترب ینظر در آراء فلسف دیبه تجد شمندانیدانش در عصر حاضر، فالسفه و اند يگسترش مرزها بااما است. 

را متحول نمودند؛ از جمله سردمداران  آن نیاز مضام یپرداختند و برخ ییگرا عمل هايو اساساً در آموزه ییوید

از اصول،  یداند، اما در برخ یم ییوید روی( است که خود را پم.1111-2005) 1یرورت چاردیر ،ییتحول در عملگرا

ویی، زبان را و به جاي علم، گرایی دی جاي تجربه در عمل بهکه  است؛ از جمله ایننموده  جدا يرا از و شیراه خو

شده حیتصح يرا گونه عرضه نموده است که آن« 4گرایی نوعمل»به نام  یدگاهید يو .کند فرهنگ را جایگزین می

شهیآثار و اند تیو ترب میتعل نهیاست که در زم یانگرای از نوعمل یرورت(. 1151)رورتی،  نامدیم گرایی عمل ي

ي گذشته،  سنتی رایج در فلسفه مقوالت پیرامون علم و به تا است تر نزدیک هنر به او يفلسفهدارد؛  ايتازه هاي

 يبرا یخاص هايداللت يو دگاهید. (Blakburn,1990)ست ا حقیقت، دانش و عینیت به نقادي پرداخته ژهیبه و

 .هستند یو بررس لیقابل تحل ينظر آراء و نیدارد و از ا یآموزش هاينظام

 و باشداز جمله نفی عقالنیت، انکار حقیقت و توجه به زبان می یداراي مبانی فکري خاص یاز طرف شمندیاند نیا

انسانی، توجه به  همچون دموکراسی، عدالت، تساهل و گفتگو، همبستگیِ ايتربیتی اصول از دیگر، طرفی از

 همچون ايراي صفات شخصیتیکه وي دا ینعالوه ا (.  به1111 ،ی)رورت گویدیدیگران، خودآفرینی و... سخن م

 و سادگی و تکلفیب قلم و گفتار، رفتار در شجاعت و صراحت در گفتار، فروتنی روشنگر، منطق ساده، زبان

 گردید و اروپا امریکا در وي شهرت و محبوبیت سبب که بود مردم مختلف قشرهاي با گفتگو در صمیمیت

 رودمی آن بیم است، مردم يعامه قبول مورد و پسندیده ما فرهنگ در صفات این که جا آن از و(. 1167 آذرنگ،)

 پذیريالگو کامل طور به متفکر این هاياندیشه ياز همه ،یسطح و اندیشانهساده نگاهی با ما و تربیت تعلیم که

 رونهمی به ندارند؛ چندانی همخوانی ما دینی هايآموزه و فرهنگ با او فکري مبانی از برخی که صورتی در نماید،

و  میتعل یبه اهال يآراء و یمورد بررسی و تحلیل قرار گیرد تا ضمن معرفی وي تیترب يدگاههایضرورت دارد د

و با راهکار مطالعات  یفیپژوهش حاضر با راهبرد کد. مفتوح باش هایشهدگاید لیباب نقد و تحل ت،یترب

 دگاهیاز دهاي تربیتی  اصول و آموزهدر مورد  ر ابتداکه د است ي در پی اینانتقاد -یلیتحل کردیو با رو يا کتابخانه

 ایاست که: آ تسؤاال نیپاسخ به ا یدر پنماید و سپس ارائه  یلیتحل یفیبا استفاده از منابع دست اول توص یرورت

الگو گرفت،  نظرات و آراء نیبه طور کامل از ا توانیم ی،تیتحقق اهداف ترب يبرا رانیدر نظام آموزش و پرورش ا

 يِو بازساز میترم ،ينقاد ل،یتحل ،یبا بررسو یا اینکه است؟  ممکنریما غ یآن در نظام آموزش يریامکان بکارگ ای

                                                   
1 pragmatism 

2 John Dewey 

3 Richard rorty 

4 neopragmatism 
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   بهره گرفت؟ هااز آن رانیا یدر نظام آموزش توانیمآراء وي 

 

 رورتی تربیتی کردیرو -8

 يها نابتواند به تحقّق آرم دیرا مورد مطالعه قرار داده است، تا شا یانسان و مسائل انسان ،یاز منظر فلسف یرورت

 میتعل يبرا یراه يناخواسته موجب طرح نقشه ایخواسته  ،یانسان تیبر عامل ياصرار و ؛کمک کرده باشد یانسان

را به دو مرحله تیو ترب میتعل یرورتانسان پرداخته است.  یتیترب اهداف انیبه ب حاًیو تلو دهیانسان گرد تیو ترب

طور غالب،  از دانشگاه، به شیپ تیو ترب میکرده است. تعل میاز دانشگاه و مرحله دانشگاه تقس شیپ یاساس ي

دانشگاه، به  تیو ترب میکه تعل یصورت است، در يشهروند نیتلق يشدن و کوشش برا یمربوط به اجتماع ايمسئله

که  نیا دیفرد، به ام لیّکردن تخ داریب يمربوط به کوشش برا يشدن است؛ امر يفردمربوط به  يطور غالب، امر

یاز دانشگاه م شیچه در دوران پ آن ی(. از نظر رورت1167 ،يکند )باقر 1ینیقادر خواهد شد خود را بازآفر يو

 يجا به یاجتماع یِهمبستگ دنکر نیگزینام دارند که عبارتند از: جا ییعناصر همگرا رد،یمورد توجّه قرار گ تواند

 اعمال زور، بسط يجا به يزسامتقاعد ها،زهیمحور قرار دادن عالئق و انگ ،یذهن انیم هیتوج جیترو ت،یّنیگفتمان ع

مورد توجّه  تواندیدانشگاه و پس از دانشگاه م يچه در دوره آني. و و عدالت ورز گراییجامعه تساهل، اجتماع،

و فراهم آوردن  يرشد تفکّر انتقاد ت،یّرشد خالق ت،یّعبارتند از: رشد فرد وعناصر ناهمگرا نام دارند  ردیقرار گ

 .یو بسط حدود دموکراس دیزبان جد

 یتیکه عناصر همگرا به عنوان اصول ترب شودیاستنباط م نیچن یخالل مباحث مطرح شده توسط رورت از

هستند که  یتیهمگرا، اصول تربکه عناصر نا ی( است؛ در صورتيریفرد با جامعه )جامعه پذ وندیهدفشان پ

 است. 2ینیو تحقّق خودآفر تیّهدفشان فاصله فرد از اجتماع جهت رشد فرد

 

 رورتی تربیتی در دیدگاه هاي اصول و آموزه -0

کند، بسیار مهم و تعیین  ي نخست تربیت، فرهنگ اجتماعی که فرد در آن زندگی می از نظر رورتی، در مرحله

هاي اساسی در این مرحله هستند که بر اساس دیدگاههاي  ویژگی« 1اجماع»و « همگرایی» رو ینکننده است و از ا

 توان اشاره کرد: وي به اصول زیر می

 

 

                                                   
1 Reinvention 

2 Self-creation 

3 Consensus 
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 تیّنیع يبه جا یاجتماع یکردن همبستگ نیگزیجا 3 -0

و  تیّنیع گونه چیکه ه است صادق است، ناظر بر آن یعیدر مورد دروس مربوط به علوم طب ژهیاصل که به و نیا 

با توسل به آن،  تواندمی هاناست که آ یتنها راه گر،یکدی باها  ناانس یاجتماع یهمبستگ و علم مطلق وجود ندارد

و  رندییعلوم همواره در حال تغ تر وي معتقد است که به بیان ساده .کنند یبانیو پشت هیخود را توج هايهیداع

شود که قبالً  يگرید یعلم يهیقض نیگزیجا ،باشد يشتریمورد توافق باکنون که  یعلم يهیممکن است قض

  موجّه بوده است.

 

 ذهنیانیم هیو توج جیترو 8 -0

که  یموجود در دروس علوم بر حسب ارتباط آنها با جهان خارج ممکن نباشد، راه هايهیداع هیکه توج یهنگام 

جامعه بپردازد.  گریافراد د يخود برا هايهیداع هیبه توج ،1ذهنیانیکه افراد جامعه، به صورت م است نیا ماندیم

مرزي قائل دانش و اعتقاد  انیم رورتی .دهدیم ذهنیانیخود را به توافق م يجا تیّنیع ،یتیاصل ترب نیدر ا

و  رد؛توافق وجود دا يشتریافراد ب انیکه در مورد آن م ياعتقاد است، امّا اعتقاد زیکه دانش ن نیست و عقیده دارد

 ی.نیع هايتیّاست نه قدرت واقع یاز توافق جمع یناش فرض شیپ نیا

 

 هازهیانگو قراردادن عالئق  محور 0 -0

اما  .ازهاستیداده شد معطوف به برآوردن عالئق و ن حیقبل توض یتیکه در اصل ترب ذهنیانیم هیتوج يرگیجهت

دیدگاه رورتی هر طرحی که عالئق و نیازها را بهتر در . آنان نباشد یجمع يازهایبا ن رعالیق و نیازهایی که مغای

ي وي اعتقاد چیزي جز طرح عمل  تر خواهد بود؛ زیرا در اندیشه ذهنی قابل قبول تحقق بخشد در توجیه میان

 (.1167نیست )باقري، 

 

 اعمال زور يبه جا يمتقاعدساز 4 -0

. از داندیرا بدتر از خشونت نم زیچ چیکه ه ییخشونت است تا جا ینف سم،یبرالیل یعنصر اساس یرورت ریدر تعب 

متقاعد ،آن شود نیگزیجا دبای آنچه و است مردودها  ناانس انیروابط م میتنظ ينظر، زور و اعمال خشونت برا نیا

را پیشنهاد  يدستور ریغ هايهیتوأم با اعتماد، با استفاده از سخنان و توص يجووي در روابط انسانی  .است سازي

و  هاتیتوجیا د، ندانب قتیرا، سند کسب معرفت و حق شیخو يدهیتنها اکند و معتقد است افراد نباید  می

 ت،زور و خشون يجا به ها، عالیق و خواسته لتعدی و اصالح نمایند بلکه بارا انکار  یکدیگر یاستدالالت منطق

                                                   
1 Intersubjective 
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 د.نرا متقاعد ساز همدیگر

 

 اجماع بسط 1 -0

 کی يکه اعضا ابدییم انیجر یکسان نیدر واقع ب سازيمتقاعد رود؛یفراتر م ياصل بسط اجماع از متقاعدساز 

افراد و  نیب دیو با تواندیبلکه م ست؛یحد ن نیاعتقاد دارند؛ امّا اجماع، محدود به ا یمشترک مبادي به و اندجامعه

د و دامنهناحترام بگذار یخیادوار تار گریجوامع و د گریرهنگ دبه ف دیبا افراد .ابدی انیجر زیمختلف ن هاياجتماع

و قوم خود گرفتار و محبوس  خیتار طید در بستر شراننکن ید و سعنآنان بسط ده يسو اجماع خود را به ي

 هافرهنگ گرید ای و انگردی با نتواند فرديچنانچه و  دنماین تالش اجماع بسط راه در امکان، حدّد. بلکه تا سرنگرد

 ورزد. 1با تحمّل مخالف تساهل دیبا دنمای حاصل توافق

 

 تساهل 6 -0

 نیتحمّل کرد، ا دیمخالف را با يدگاههایمتعارض حاصل نشود، د يدگاههاید انیکه اجماع و توافق م یصورت در 

توصیه ، هستند مشترک يجامعه عضو رورتی به افرادي کهبه تساهل معروف است.  یاز نظر رورت یتیاصل ترب

 يدگاههایدر مقابل د داشته باشند؛صدر  يصبر، حوصله و سعه ،کند در مواجهه با دیدگاههاي متعارض می

 محترم شمرده و تحمّل را مخالف نظرات و ورزند تساهل -گووعدم توافق در بحث و گفت صورت در -مخالف

 اند،رفتهیاصول آن اجتماع را نپذ یعنی هستند، اجتماعیک از  رونیبکه  در عین حال مدعی است افرادي .دنماین

 راید؛ زنبا او تساهل نورز توانندیم زین اعضاپس  د،ینارائه نما اعضاي آن اجتماعمخالف با  یدگاهید توانندینم

 . ستنی تساهل به قائل دارند اختالف اشبا اصول جامعه شه،یکه از ر ینیمخالف با یرورت

 

 گراییجامعه 7 -0

( ییبای)احساس رنج و احساس ز انیمشترک آدم تیبر دو خصوص دیبا تأک ت،یمرحله دوم ترب انیدر پا یرورت 

 یدو احساس مشترک، نوع نیبر ا دیبا تأک يسازد. به اعتقاد و کینزد گریکدیجامعه را به  کیافراد  کندیم یسع

از درون فرد  گرایی. جامعهشودیفرد به جامعه م وستنیپ بکه سب دآییوجود م به انیآدم انیهمدالنه م يرابطه

 یهمدل نای. گردد که این سبب ایجاد همدلی می تافراد اس گریبا د يبر احساس مشترک و یو مبتن دشو یآغاز م

از عرصه یکیبه نقش هنر، اشاره کرد؛ هنر  توانمی هاراه نیکرد؛ از جمله ا جادیا توانیم یمتفاوت يرا از راهها

 گرینسبت به د یاحساس همدل یو نوع شودیم ختهیاحساس مشترکشان برانگ انیاست که در آن، آدم هایی

                                                   
1 Tolerance 
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 .ردگییانسانها در درونشان شکل م

 

 يورز تعدال 2 -0

 برالیل ي هقرار دارد، ناظر به هدف جامع یخوب از نظر رورت هايکه در صدر فهرست ارزش یتیاصل ترب نیا 

، شرط اوّل تحقّق عدالت افرادعدالت در رفتار  یتجلّوي عقیده دارد ت. خشونت اس یعدالت و نف یعنی ؛یرورت

 تفاوتیب ت،یّاقل يگروهها يشدهعییحقوق تض يایاح ایتحت ظلم و  يدر دفاع از گروهها پس هر فرد بایداست. 

 زیو خود ن دینما جادای دیگرانو...( را در  یعلم ،ايطبقه ،یتیجنس ،ي)نژاد ضیبا تبع هو مبارز ينباشد. حسّ برابر

 ،یاز جمله رورت هاستمدرنیعمده پست هايمندي. از عالقهردیقرار بگ ضیدر خطّ مقدّم عدالت و مبارزه با تبع

در  یعلم هايقرار دهد و رشته هرا مورد توجّ یاست که فرهنگ همگان تیو ترب میدر تعل یاستیتوسعه و رشد س

مختلف  هايشیگرا يردّ پا یکه در متون درس است ؛ منظور آن(Giroux, 1991) توجّه گام بردارند نیجهت ا

 .حکم نراند یشود و تنها فرهنگ مسلّط بر متون درس دهید یفرهنگ

باشند، اصول زیر به دیدگاههاي تربیتی  ي اول تربیت در دیدگاه رورتی می عالوه بر اصول مذکور که مربوط به دوره

 است.« خودآفرینی»و « رشد خالقیت»مهمترین ویژگیهاي آن  رورتی در دوران دانشگاه مربوط هستند که

 

 تیّفرد رشد 3 -0

و  ،یآدم يفرد تیّهو يناظر بر توسعه رود،یکار م دانشگاه و بعد از دانشگاه به تیترب ياصل که در دوره نیا 

 دیتأک يقالل وو حفظ است یآدم تیّبر فرد دیاصل با نیاست. در ا یاجتماع يها نیاشدن در جر ممانعت از حل

سازمان  گاهیجا رورتی، شهرآرمان درد. تالش شو طیمح یو فرهنگ یاجتماع ياو از سلطه ییرها يشود و برا

 یداشته باشد. رورت شهایییتوانا نیبا بهتر ینآفریخود يبرا یکه شانس دهدیاجازه را م نیا ی،هر کس یاجتماع

اوقات  یکه گاه تیو ترب میتعل يکمتر برا ياوّل: رابطه کند؛یدر جامعه مطرح م تیو ترب میتعل يدو نوع رابطه برا

 تیو ترب میتعل يو مهمتر برا شتریب ي. دوم: رابطهکندیم جادیتعادل ا يصلح، ثروت و آزاد یترقاب يازهاین نیب

 ایاست که تنها به استفاده و  ياز افراد ییاست و پس از آن جدا ینآفریخود در هافرصت يبرابر یکه چگونگ

قواعد  عیخود را مط دیبا رورتی معتقد است فرد . (Rich, 1996)دپردازنمی شاندر دسترس هايغفلت از فرصت

 گران،یخود با د هايبا حس کردن تفاوت ش،یخو تیّدر جهت رشد فرد دیجامعه نکند؛ بلکه با يچرا و چونیب

 وتمتفا گریکدیافراد با  هايازیبزند. چون عالئق و ن یعبتواند مخالف با جامعه حرکت کند و دست به ابتکارات بد

فرد در جریان تعلیم و تربیت و زندگی  نیبپردازد؛ بنابرا شیمجدّد خو فیو تعر فیبه توص تواندیاست، هر کس م

را محقّق  يو يکه رشد فرد چارچوبی در دیگران ماتیخواهد بود که خالف تصم اریاخت نای صاحب اجتماعی
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 .دیحرکت نما ینیخودآفر يبه سو دینما

 

 يتفکّر انتقاد رشد 33 -0

متعارف  مفاهیمبتواند در مورد  دیدوره فرد با نیاز فرد، در ا تیدوم ترب يدر دوره یبا توجّه به انتظارات رورت

 ،ییتوانا نیا جادیا ينهزمی. آورد وجود به لیو بد لیاص مفاهیمکند و به چالش با آنها بپردازد تا سرانجام  دیترد

 شیخو رامونیکه فرد با امور پ شودیسبب م یدر آدم ياست. رشد تفکّر انتقاد یآدم رد يتفکّر انتقاد يتوسعه

 دیمتعارف ترد مفاهیماصل در تمام  نای در فردد. ریرا نپذ يزچی شدنمتقاعد بدون و شود روبهفعاالنه و نقّادانه رو

آنها  رشیبه پذ میبدون تفکّر تسل هادهیدر برخورد با مسائل و پد داند،ینم یرا قانون قطع يزیچ چیه د،نماییم

 و هاسنّت وفرهنگ  ییایبه تفکّر در مورد پو شهیبلکه هم کند، یبسنده نم ستایبه فرهنگ و سنّت ا شود،ینم

 . پردازدمی آنها اصالح

 

 تیّخالقد رش 33 -0

 ستمدرنیپست انیمرب شتریاست که مورد توافق ب یرورت يشهیدر اند تیو ترب میتعل ییهدف نها ،ینیخودآفر 

( نهفته تیّاصل )خالق نیدر ا ،یتیاز اصول ترب ياریبس يشهیر رایبرخوردار است؛ ز یخاصّ گاهیو از جا باشدیم زین

را نداشته باشد،  دیجد هاينشیآفر ییامور بسنده کند و توانا دیمعتقد است که اگر فرد فقط به ترد یاست. رورت

 هاو سنّت یآدم یو وابستگ ییدارد که هرگونه قدرت استعال دهیعق رورتیت. خواهد رف شیپ گراییبه سمت پوچ

 دیبا فرد یرورت دگاهی. از دها(از سنّت زداییقدّاست) شود فیتعر ینیو زم یانسان زچی همه و شود ینف دبای آن به

حاکم  يها سؤال بردن سنّت ریخود را نسبت به آنها به چالش بکشاند، و با ز یها وابستگ از سنّت ییزدا با قدّاست

وي دور از ذهن بپردازد.  يها خلّاقانه از زبان، به استعاره ي دست بزند و با سوءاستفاده شیمجدّد خو فیبه توص

فیو توص رندیکار گ به ینیزبان را به طرز نوتوانند  می ،1*یامکان يصهیاز خص يرگیبا بهرهمعتقد است که افراد 

را از محصور  خودو  دادهرا گسترش  فردي تیّخالق يدامنه ،يهنر يکارها جادیبا ا ورا ارائه دهند؛  ینینو هاي

 .دنبخش ییمتعارف رها يها و نگاه جیرا هاينییماندن در تب

 يصهیخص يمعتقد است چون زبان دارا یرورت: ساالريو بسط حدود مردم دیآوردن زبان جد فراهم 38 -0

بتوانند  ینیّمع هايفیکه در توص ستین نیچن نیرا ندارد و بنابرا هاتیّواقع نماییباز وصیتاست پس خص یامکان

                                                   
1 Contingency 

ي  ي امکانی است. رورتی با تأکید بر خصیصه توان از آن به عنوان عنصري مرکزي نام برد، خیصه نظر رورتی که می ترین مفاهیم مورد از اساسی* 
 رورتی،) سازد می رو به با شرایطی احتمالی و ناپایدار رو گذارد و آدمی را در درون و برون ها را کنار می کند، عینیت ها را انکار می امکانی، قطعیت

.ساخت دگرگون را آن لزوم صورت در و خالقیت با توان می که گردد می فرض تبدیل قابل و ثبات چیز بی ن وضعیت همهای در(. 1161  
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در این ت. دار و ثابت اس شهیر زین تیّواقعو  دهندیرا نشان م هاتیّکه واقع لیدل نیثابت باشند، به ا شهیهم يبرا

که چگونه  رندیبگ ادی دبای و مختلف دارند يو صداها گرید یفرهنگ هايسنّت يبه فهم قوت و غنا ازنی اصل افراد

را  شیواژگان خو د. همچنین نبایدداشته باشن یو اخالق يانتقاد يشرکت فعّاالنه ،یاسیعمل کنند و در مباحث س

زبان  یامکان يصهیاز خص یشود بلکه با آگاه یبب محدود کردن حدود دموکراستا س کنندب محسو یینها انواژگ

تالش خواهد کرد تا با شکستن اجتماع « خلّاقانه از زبان يسوءاستفاده» ینو و حتّ هاياستعاره دنیدر جهت آفر

 نیا نیباشد. بنابرا ساالريحدود مردم بسط یدر پ دیحقوق جد دنیو آفر ساالريبردن مردم شیپ يبه منزله

 . دینما تیهدا يگرید ریدر مس تیّآن را با خالق تواندیبلکه م کند،ینم یتلقّ ییموجود را وضع نها یوضع اجتماع

 

 رورتی نقد و بررسی دیدگاههاي -4

 ایران آموزشی نظام در را آنها از گیري سپس امکان بهره شده و در ادامه آراء و اصول تربیتی وي به تفکیک، تحلیل

 .دهیم می قرار بررسی مورد

 

 یذهن ترویج و توجیه میان  4-3

 خارج جهان با آنها ارتباط حسب هاي موجود در دروس و علوم بر در دیدگاه رورتی هنگامی که توجیه داعیه

 دیگر براي خود هاي داعیه توجیه به ذهنی میان صورت به جامعه افراد که است این ماند می که راهی نباشد، ممکن

 با آنها ارتباط حسب هاي موجود در دروس و علوم، بر وجیه داعیهت ایران، آموزش نظام در. بپردازند جامعه افراد

 تواند نمی ذهنی بینا توافق آموزشی ما، نظام در ذهنی؛ میان توجیه حسب بر نه گیرد می صورت خارج جهان

نی ذه استدالل بر بیشتر تأکید با معلم ایران، آموزشی نظام در نتیجه در. گردد عینی هاي واقعیت قدرت جایگزین

 به نیز آموزان دانش. نماید می برقرار ارتباط آموزان با جهان خارج و تأکید کمتر بر استدالل میان ذهنی، با دانش

 تا نمایند می برقرار ارتباط جهان و ذهن بین معارف، کسب و واقعیت درک جهت ذهنی، میان توافق و ارتباط جاي

 بین استدالل به کننده اصل استوار خواهد بود که نقش تعیین بر این تربیت و تعلیم فضاي. بسنجند عین با را ذهن

 توجیه و ترویج» بنابراین. است معتقد رورتی که آنگونه ذهنی، میان و طرفینی استدالل نه شود داده جهان و ذهن

 اي ویژه جایگاه از عینیت که ایران آموزشی نظام در رورتی، دیدگاه در تربیتی اصل یک عنوان به «ذهنی میان

 .برخوردار است، کارآیی چندانی نخواهد داشت
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 ا:دادن عالئق و نیازه محور قرار  4-8

گیري  گرا در توجه به عالئق و نیازها اعم از شکل فردي و اجتماعی آن است. جهت ي دیدگاه عمل بارزترین جنبه

پیش نیز عنوان شد، معطوف به برآوردن عالئق و نیازها است. در دیدگاه رورتی در ذهنی که در اصل  توجیه میان

ي دوم تربیت تأکید بر نیازهاي فردي است؛  ي اول تربیت تأکید بر رفع نیازهاي جمعی است و در مرحله مرحله

 نماید، تمکین عیجم نیازهاي به و بپوشد چشم شخصی نیازهاي از باید فرد تربیت اول ي مرحله در که گونه بدین

 حقوق تضییع ي منزله به نیازها این چند هر کرد؛ توجه فردي نیازهاي به باید تربیت دوم ي مرحله در که صورتی در

باشند. در نظام تربیتی ایران نیز توجه به نیازهاي درون و مسائل پیرامونی معلم و شاگرد یکی از  جمعی نیازهاي و

پذیرد باید چنان تنظیم  هایی که در جریان تعلیم و تربیت صورت می اصول مهم تعلیم و تربیت است؛ یعنی فعالیت

حل و پاسخ به  جوي راه و جستزشی ما، اما در عین حال در نظام آموشود که ناظر به نیازهاي فراگیران باشد. 

هاي جهان و انسان و شواهد مربوط به آن  نیازها و مسائل آدمی نباید چنان انجام شود که به مطابقت با واقعیت

 مسائل و نیازها رفع براي مدت کوتاه در هایی حل راه است ممکن زیرا دارد؛ انتظار رورتی که گونه آن باشد، اعتنا بی

مدت آشکار شود. بنابراین باید با   هاي جهان و انسان در بلند باشد، اما عدم مطابقت آن با واقعیت کارآمد آدمی

تکیه بر شواهد و قراین به علوم مطابق با واقعیتی توجه کرد که با نیازها و مسائل فردي و اجتماعی نیز ارتباط 

 .داشته باشد

در دیدگاه رورتی و اي برخوردار است  نظام تربیتی ایران از جایگاه ویژهي مهمی که در  در رابطه با این اصل، نکته

که در تعلیم و تربیت باید: اوالً  است این اصل بیانگر آن. آنهاست هدایت و نیازها به نگري اصل جامع، مسکوت مانده

هدایت آنها پرداخت )باقري، ي نیازهاي اساسی توجه نمود و ثانیا براي نیازهاي کاذب یا جانبی به تنظیم و  به همه

(؛ یعنی پاسخ به نیازهاي حیاتی و متعالی باید هر دو در تعلیم و تربیت مورد توجه قرار گیرد. در نظام 1161

 به نسبت حیاتی نیازهاي کهتربیتی ایران نیازهاي متعالی نسبت به نیازهاي حیاتی اولویت رتبی دارند در حالی

که به نیازهاي اساسی از نوع متعالی پاسخ  علومی تربیتی نظام این در. رنددا زمانی اولویت متعالی نیازهاي

دهند از سطح متوسط و علومی که به نیازهاي  دهند از باالترین سطح، علومی که به نیازهاي حیاتی پاسخ می می

سلسله مراتب  ي رورتی این که در اندیشه صورتی ترین سطح برخوردارند؛ در دهند از نازل کاذب و جانبی پاسخ می

حتی اگر این نیازها  ؛نیازها وجود ندارد و هر نوع نیازي که عالقه و انگیزه فرد را برانگیزد پاسخ به آن ضروري است

گیري از این اصل تربیتی رورتی در نظام آموزشی ایران در  کاذب بوده و یا در مسیر نادرستی باشد. بنابراین بهره

هاي جهان، انسان و شواهد  آموزان به مطابقت با واقعیت نیازها و عالئق دانشپذیر است که: اوالً  صورتی امکان

اعتنا نباشند، ثانیاً نیازهاي فردي و جمعی در تعارض با یکدیگر نبوده و به مراحل خاصی از تربیت  مربوط به آن بی

اي براي  نیازهاي حیاتی مقدمه توجه قرار گیرند و ثالثاً عالئق و  هاي تربیت مورد مربوط نباشند بلکه در تمام دوره
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 .ها جهت دستیابی به نیازهاي متعالی باشند برانگیختن عالئق و انگیزه

 

 :جایگزین کردن همبستگی به جاي عینیت  4-0

داند.  گرفته، ناممکن می ها را که در دیدگاههاي سنتی مورد قبول قرار  رورتی نائل شدن به شناخت عینی پدیده 

پذیر نبیند تنها راهی که توسل به آن توانایی  ها را از طریق توسل به عینیت امکان داعیهکه توجیه  وي هنگامی

داند. وي معتقد است که یک سخن، نه از  همبستگی اجتماعی می ،سازد ها را مقدور می توجیه و پشتیبانی داعیه

ر این اساس قابل دفاع است ها منطبق است، بلکه ب آن نظر قابل دفاع و موجه است که حقیقت دارد و با واقعیت

در مقابل این دیدگاه باید  (.1164)باقري،  نائل شوند« اجماع»که افراد بیشتري از جامعه بتوانند در مورد آن به 

اي از اصول عینی از جمله قوانین فیزیک و شیمی وجود دارد که نه تنها در نظام تربیتی  متذکر شد که اوالً: پاره

توان همبستگی اجتماعی را جایگزین عینیت آنها نمود. ثانیاً: هر چند در  آموزشی نمی ایران بلکه در هیچ نظام

کند و یا  ها و مفاهیم متعارف کمک می اي از سنت آموزشی ایران، همبستگی اجتماعی به ثبات و تقویت پاره نظام

ینیت به ع که نیست چنین اما گردد، واقع کارساز مشکالت حل در تواند می اندیشی و هم  اینکه در اموري مشورت

هاي علم در اسالم مطابقت آن با واقعیت است.  یکی از ویژگید. همچنین باید متذکر شد که کلی کنار گذاشته شو

که حاصل شود، مطابق با واقع است و هنگامی که عدم مطابقت آن مالحظه شود در  بر این اساس علم هنگامی

 تربیتی، اصل این بر تأکید با رورتی که صورتی (. در1161ست )باقري، حکم آن است که اصالً علمی حاصل نشده ا

در نظام آموزشی ایران نه تنها است.  نموده آن جایگزین را اجتماعی همبستگی و شسته دست کلی به عینیت از

 را اجتماعی همبستگی و توافق که است عینیت بلکه بود، نخواهد ممنوع تدریس جریان در عینیت از گو و گفت

گیرد بلکه ذهن در تعامل با عین قرار خواهد گرفت و آنگاه  هن در مقابل عین قرار نمیذ تنها نه و سازد می ممکن

ذهن با عین سنجیده خواهد شد؛ زیرا نظام تربیتی ایران معتقد به وجود عینیت مطلق است و همبستگی 

رگیري این اصل تربیتی رورتی در نظام اجتماعی را جایگزین مناسبی براي آن نخواهد دانست. بنابراین به کا

 .آموزشی ایران کاربرد مهمی نخواهد داشت

 

 ر:زو اعمال جاي به تساهل و سازي متقاعد  4-4

در تعبیر رورتی عنصر اساسی لیبرالیسم، نفی خشونت است تا جایی که هیچ چیز را بدتر طور که بیان شد،  همان

 باید چهها مردود است و آن ناال خشونت براي تنظیم روابط میان انسداند. از این نظر، زور و اعم از خشونت نمی

 در اما رسد می نظر به زیبنده تربیتی اصل این ظاهر گرچه(. 1167 باقري،) است سازي متقاعد شود آن جایگزین

 و زور اعمال که است معتقد رورتی. گیرد نمی قرار استفاده مورد دارد انتظار رورتی که گونه آن ایران آموزشی نظام
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در نظام تربیتی ایران اگرچه بسیار سفارش به حسن خلق، مالیمت اما ست. ا مردود همه جا در و همیشه خشونت

 پادشاهان مقابل در و حتی  ندانسته مردود جا اعمال خشونت را در همه لیکندر رفتار و جدال احسن شده است، 

م الز را زور اعمال و خشونت خواهند، می خود براي را چیز همه که مستبد حاکمان یا و جبار متکبران ستمگر،

 مؤثر را نهی امر و  و موعظه و سازي متقاعد که جائی خویش رسالت در ائمه و پیامبران اینکه کما ؛است دانسته

 کرده تعبیر گونه این را آناگر چه رورتی د. در مورد تساهل نیز کردن می اقدام آن مقابل در خشونت به دیدند نمی

 از اما ؛«نمود تحمل را مخالف دیدگاه باید متعارض، هاي دیدگاه میان توافق و اجماع عدم صورت در»: که است

 به نیست؛ تساهل به حاضر دارند وي نظر مورد اجتماع با اي ریشه اختالف که افرادي خصوص در رورتی که جا آن

است تا تحمل آن. در نظام تربیتی ایران رسد تساهل در نظر وي بیشتر معناي پذیرش دیدگاه مخالف  ظر مین

گو با آنها ممکن است اما تساهل به معناي پذیرش دیدگاه مخالف  و ها و بناي بنیاد گفت ي دیدگاه تساهل با همه

 تربیتی اصول از گیري گو است. در مجموع امکان بهره و نیست، بلکه تحمل دیدگاه مخالف و دعوت به گفت

 تعدیل مذکور شرح به که صورتی در تنها ایران تربیتی نظام در «تساهل» و «زور اعمال جاي به سازي متقاعد»

 .دارد وجود شوند،

 

 :رشد تفکر انتقادي و خالقیت  4-1

نماید. رشد  ي دانشگاه موکول می ي دوم تربیت یعنی مرحله رورتی، آموزش این اصول تربیتی را به مرحله 

که مورد توافق بیشتر  باشد میي رورتی  ف تعلیم و تربیت در اندیشهاست هد« خودآفرینی»خالقیت که همان 

 امور در تردید به فرد تنها نه که است معتقد رورتی. است برخوردار اي ویژه جایگاه از و بوده مدرن مربیان پست

هاي  از روشگرایی نرود. وي  هاي جدید را داشته باشد تا به سمت پوچ آفرینش توانایی باید بلکه کند نمی بسنده

ها،  هاي هنري که این آفرینش روش استفاده از آفرینش-1برد از جمله:  معطوف به این اصل مواردي را نام می

چون هنر فضایی است که حالتی خیالی دارد در آن دست آدمی براي  بخشد و ي دید فرد را وسعت می دایره

 و استعالیی قدرت گونه هر روش این در است قدمعت رورتی: ها سنت از زدایی روش قداست -2باز است.  قیتخال

 این در: سازي استعاره روش-1. شود می تعریف زمینی و انسانی چیز همه و شود می نفی ها سنت به آدمی وابستگی

 گیرد کار را به طرز نوینی به تواند آن ، میزبان امکانی ي خصیصه از گیري بهره با فرد که است معتقد رورتی نیز روش

براي  در نظام آموزشی ایران(. با توجه به این نکات، 1164 سجادیه، باقري و) دهد ارائه را نوینی هاي توصیف و

هاي معطوف به آن  توان از روش اول بهره گرفت اما به شرطی که اوالً: این اصل تربیتی و روش ایجاد خالقیت می

 همان از خالقیت شدن فراهم ي زمینه بلکه نشود محول بعد به سالگی ي دوم تربیت یعنی از سن هیجده به مرحله

 بهره بی خالقیت رشد از شوند نمی دانشگاه وارد که افرادي تا شود کارگرفته به وي تربیت شروع و کودک رشد اوان
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 زدایی ها وارد صافی قداست سنت از اي پاره که اي گونه به شود، تعدیل ها سنت از سازي استعاره روش: ثانیاً. نمانند

نشأت  هاي سنت و الهی وحی توان نمی و است الهی وحی نظام از گرفته نشأت ایران تربیتی نظام زیرا نشوند؛

 .نمود زدایی قداست آنها از و کرد تعریف طبیعی و زمینی را آن از گرفته

( آفرینی خود و گرایی انتظاراتی که رورتی در دوره دوم تربیت از فرد دارد )طعننیز  «رشد تفکر انتقادي»اصل در 

 و اصیل مفاهیم سرانجام تا بپردازد آنها با چالش به و نماید تردید متعارف مفاهیم مورد در بتواند فرد که است این

 نقض هاي مثال ي ارائه روش -1: کند می ذکر گونه این را اصل این به معطوف هاي روش وي. آورد وجود به بدیع

کند و به جاي تأکید بر مرجعیت قوانین بیشتر بر  تمامیت قانون شک میي  : فرد در این روش دربارهکلی اصول

هاي چالش برانگیز: فرد در این روش به تردید در  روش مواجه کردن با موقعیت -2موارد نقض آنها اشاره دارد. 

 از ننگرفت پاسخ ي پردازد و فرد با مشاهده هاي تازه می ي تبین معلومات صوري و متعارف، به تفکر درباره

 دیدگاه در «انتقادي تفکر» تربیتی اصل. نماید می تردید آنها همیشگی اعتبار در خویش، متعارف هاي حل راه

 همواره اصل این که آن کما گرفت، بهره آن از توان می ایران تربیتی نظام در که است تربیتی اصل بارزترین رورتی،

قرار گرفته است تا جایی که آیات زیادي از قرآن را به خود مورد تأکید و سفارش نیز ی اسالم روایات و قرآن در

 توجه مورد افراد تربیت بدو از آن، شدن فراهم هاي زمینه و تربیتی اصل این کارگیري اختصاص داده است. اما به

باشد که وارد  افرادي مختص و بعد به هیجده سالگی سن به که نیست چنین رورتی دیدگاه برخالف و است

هاي  از روشهمچنین پذیر است.  شوند، بلکه آموزش تفکر انتقادي در هر سنی و براي هر فردي امکان میدانشگاه 

، در نظام آموزشی ایران «هاي نقض اصول کلی ي مثال ارائه»ي رورتی، از روش  آموزش تفکر انتقادي در اندیشه

 آنها اصلیت دیگر باشند داشته نقض مثال چهاصول کلی چنان زیرا گرفت، بهره توان گونه که وي انتظار دارد نمی  آن

 نخواهند یقینی را چیزي هیچ و شده اعتماد بی علمی اصول و قوانین به نسبت افراد وگرنه رفت خواهد بین از

 این براي بهتري جایگزین تواند می «متعارف مفاهیم نقض هاي مثال ي ارئه» روش ایران آموزشی نظام در. دانست

 اصل دو مجموع در. گرفت بهره آموزشی نظام در آن از توان می صورت تربیتی در اندیشه رورتی گردد، در آن اصل

 ایران آموزشی نظام با را فاصله کمترین شوند تعدیل که صورتی در رورتی دیدگاه در خالقیت رشد و انتقادي تفکر

 .کرد استفاده آنها از حدودي تا توان می و دارند

 

 ت:ري و رشد فردیپذی جامعه  4-6

 افراد و اطرافیان با ارتباط برقراري و اجتماع به آدمی ورود بر ناظر رورتی دیدگاه در پذیري اصل تربیتی جامعه

 جامعه با همگرایی به آدمی تا است آن تاریخی -فرهنگی شرایط و جامعه پذیرش آن هدف که است جامعه

ي اول تربیت یعنی قبل از هیجده سالگی )قبل از ورود  رحلهم به مربوط را پذیري جامعه رورتی. شود نائل خویش
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گو به منظور برقراري ارتباط و تقویت هویت جمعی با شناساندن  و هاي گفت داند که با روش به دانشگاه( می

ي  هپذیري قرار دارد ناظر بر توسع قهرمانان ملی قابل تعلیم به افراد است. رشد فردیت نیز که در تقابل با جامعه

 نهایتاً و فردي استقالل به رسیدن براي اجتماعی هاي جریان در شدن هویت فردي آدمی و ممانعت از حل

 امکانهاي یافتن راستاي در بینش اعطاي»: هاي روش با رورتی دیدگاه در تربیتی اصل این. است خودآفرینی

(. 1164سجادیه،  و ست )باقريا افراد به آموزش قابل ،«فردي ي عالقه و فهم سازي برجسته» و «خود وجودي

داند که ابعاد آن قابل جمع نیستند )رورتی،  رورتی انسان را موجودي دو بعدي )فردي و اجتماعی( میهمچنین 

بعدي است که بعد فردي، او را از مقهور ساختن و  وکه در نظام تربیتی ایران، انسان موجودي د (؛ در صورتی1116

 آنان با هویتی و هم دیگران با ستد و داد و پیوند جریان در را او اجتماعی، بعد و شود حل شدن در جمع مانع می

 ما، نظام تربیتی باید توجه داشت که درکند.  نمی سلب او از را شخصی ي اراده نیز ستد و داد این که دهد، می قرار

شود و بعد  ی به کار گرفته میهم قابل جمعند؛ یعنی بعد فردي در جهت حفظ روابط جمع  ابعاد وجودي فرد با

انسان  وجودي ابعاد این رشد جهت سازي زمینه است و جمعی نیز براي تالش در جهت رشد فردیت با کمک جمع

هاي  گیري از این اصول تربیتی رورتی با روش باشد. بنابراین بهره تولد مورد توجه و عنایت نظام آموزشی می بدو از

آفرینی )کمال( در متن جامعه و براي  پذیر است که رشد فردیت و رسیدن به خود پیشنهادي وي در صورتی امکان

دي و کمال انسانی آنها منجر شود و این دو فر رشد به افراد پذیري خدمت به جامعه صورت پذیرد و هدف جامعه

 بعد در تکامل یکدیگر و از بدو تولد در نظر گرفته شوند.

 

 گیرينتیجه -1

هاي مختلف و تحلیل و نقد آنها با در نظر گرفتن  ی از جنبهتیترب توجه به دیدگاههاي نوینضرورت  با توجه به

دگاههاي رورتی با نظام آموزشی ما همخوانی ندارد و این رسد کلیت دی شرایط فرهنگی و دینی جامعه، به نظر می

باشد. برخی اصول تربیتی مورد  بیشتر به سبب مبانی فلسفی تفکرات ایشان است و از بحث این مقاله خارج می

با مبانی فکري، دینی « جایگزین کردن همبستگی به جاي عینیت»و « ذهنی ترویج و توجیه میان»نظر وي مانند 

ي ما تعارض داشته و امکان بکارگیري آنها در نظام آموزشی وجود ندارد؛ اما از میان آراء تربیتی  امعهو فرهنگی ج

توان از  هاي دینی و اعتقادي، می سازي آنها و تلفیق با آموزه توان یافت که با بومی وي بسیاري نکات مثبت هم می

 توان به موارد زیر اشاره کرد: جمله این آراء میآنها در جهت بهبود کیفی نظام آموزشی در آینده سود جست؛ از 

  آموزان به مطابقت با  که: اوالً نیازها و عالئق دانش صورتی به« دادن عالئق و نیازها محور قرار»بکارگیري اصل

اعتنا نباشند، ثانیاً نیازهاي فردي و جمعی در تعارض با یکدیگر  هاي جهان، انسان و شواهد مربوط به آن بی واقعیت

توجه قرار گیرند و ثالثاً عالئق  هاي تربیت مورد نبوده و به مراحل خاصی از تربیت مربوط نباشند بلکه در تمام دوره
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 .ها جهت دستیابی به نیازهاي متعالی باشند اي براي برانگیختن عالئق و انگیزه و نیازهاي حیاتی مقدمه

  تساهل با  ما نیزدر نظام تربیتی وجه به اینکه با ت« سازي و تساهل به جاي اعمال زور متقاعد»تعدیل اصل

گو با آنها ممکن است اما تساهل به معناي پذیرش دیدگاه مخالف نیست، بلکه  و ها و بناي بنیاد گفت ي دیدگاه همه

 گو است.  و تحمل دیدگاه مخالف و دعوت به گفت

 هاي پیشنهادي رورتی در  شیوهبراي جایگزینی « متعارف مفاهیم نقض هاي مثال ي ارئه» روش استفاده از

 ایران آموزشی نظام با را فاصله کمترین اصل این دو مجموع در زیرا «خالقیت»و « رشد تفکر انتقادي» اصول

 دارند.

  آفرینی )کمال( در متن  که رشد فردیت و رسیدن به خود صورتی به« پذیري و رشد فردیت جامعه»تعدیل اصل

دي و کمال انسانی آنها منجر فر رشد به افراد پذیري پذیرد و هدف جامعه جامعه و براي خدمت به جامعه صورت

 شود و این دو بعد در تکامل یکدیگر و از بدو تولد در نظر گرفته شوند.
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 فلسفه تربیتی بازی های جسمیودکان دراسالم با تاکید بر بدنی کررسی جایگاه تربیت ب

 

 ،8، الهام صفرنواده3علی ستاري

 

 چکیده

بازي هاي جسمی است. هدف این پژوهش بررسی جایگاه تربیت بدنی کودکان در اسالم با تاکید بر فلسفه تربیتی 

تحلیلی انجام شده است. در مراحل انجام پژوهش ابتدا جایگاه و اهمیت  -پژوهش با استفاده از روش توصیفی

تربیت بدنی کودکان با استفاده از متون و منابع اسالمی بررسی و تعیین گردید. سپس فلسفه تربیتی بازي به 

سی و مبانی و اصول متناظر با آن استخراج شد. نتایج نشان گر عنوان یکی از وجوه مهم تربیت بدنی کودکان برر

 عنوان آن است که بازي هاي مبتنی بر تحرک جسمی براي کودکان در اسالم جایگاه و اهمیت باالیی دارد و به

 در این میان بازي هاي تمرکز یافته بر تربیت خاصی در تربیت اسالمی است. مبانی و اصول داراي تربیتی ابزار یک

بدنی کودکان مهم تر هستند. بازي هاي جسمی زمینه ساز تربیت روحی کودکان در آینده می شود و به ادراکات 

حسی، تخیلی و عقلی کودکان در مراحل رشد کمک می نماید. از اینرو توجه به ابعاد مختلف بازي هاي جسمی و 

 ان با رویکرد به تربیت اسالمی ضرورت دارد. لحاظ نمودن آن در برنامه هاي تربیتی از سوي برنامه ریزان و مربی

 تربیت بدنی، تربیت اسالمی،  فلسفه تربیتی، بازي، بازي جسمیکلمات کلیدی :

 

 .مقدمه3

کودکی اولین و مهم ترین دوره زندگی آدمی است. کودک در این دوره براي نخستین بار با محیط ارتباط برقرار 

 مختلفی اندیشمندان لذا یابد. می دست دیگران و خود از مفهومی به و نهد کند، روابط اجتماعی خود را بنا می می

 در انسان  تمایالت انواع (5،ص1111)مفیدي، اند. دانسته بعد هاي دوره براي ساز سرنوشت دورانی را کودکی دوران

 دوران در ازيب به میل است. بازي به تمایل انسان، تمایالت از یکی میان این در گیرد. می شکل کودکی دوران

 شد. نخواهد کامل کودک رشد بازي بدون که است آن بر عقیده و  آمده حساب به طبیعی نیازي کودکی

 مسلمان، اندیشمندان نظرات در نیز و معصومین سیره روایات، و آیات از اعم اسالمی منابع در (7،ص1111)کشاورز،

روانشناسان نیز بر   (67،ص1161 زاده، حسینی و ديداوو) است. شده تاکید کودکی دوران تربیت در بازي نقش بر

( یکی از 1111نقش بازي در دوران کودکی تاکید کرده و تاثیر آن را در دوره هاي بعد یادآور می شوند. میلر )
                                                   

 alisattari@alzahra.ac.irتعلیم و تربیت،استادیار فلسفه دانشگاه الزهرا)سالم اهلل علیها(، گروه علوم تربیتی، تهران، ایران،  1

دانشجوي کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه الزهرا)سالم اهلل علیها(، گروه علوم تربیتی، تهران، ایران، 2
ghoghnus255@yahoo.com 
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خصوص در هفت سال اول زندگی را بازي معرفی می کند. توجه به نیازهاي کودک در  هاي طبیعی کودک، به نیاز

 هاي غایی تربیت طی مراحل بعدي زندگی است.  د، عاملی تاثیرگذار در رسیدن او به هدفمراحل اولیه رش

علیرغم تاکیدات فراوانی که بر نقش تربیتی بازي در سالمت جسم و روان کودکان به عمل آمده مسئله اي که 

ت بدنی و تاثیرات وجود دارد این است که ما در عمل شاهد کاهش توجه والدین و کودکان به بازي در وجه تربی

روانی آن بوده و اغلب بازي را نوعی سرگرمی براي کودکان به حساب می آوریم. در این راستا بی توجهی به نقش 

در برابر بازي هاي  اصلی یقیبجاي بازي هاي جسمی را گرفته و ر اي هاي رایانه بازيپر اهمیت بازي باعث شده تا 

یکی از دالیل گسترش روزافزون ( نتایج پژوهش ها 107،ص1110)موسوي، .سنتی و فیزیکی به شمار آیند

استفاده از بازي هاي رایانه اي در کودکان را خالء بازي هاي سنتی جذاب و مناسب که اغلب بر  بعد جسمی 

 و والدین ریزان، برنامه گذاران، سیاست توجهی بی (146،ص1110تمرکز یافته اند، گزارش می کنند. )کوثري،

 بازي به بعدي تک نگاه دیگر سوي از و سو یک از براي آن سازي فرهنگ و جسمی هاي بازي همیتا به مربیان

 زیرا. باشد داشته آنان روحی و جسمی پرورش و  کودکان تربیت بر مطلوبی نا آثار تواند می آن سرگرمی مفهوم در

 راستا این در. دارد بعدي هاي دوره و کودکی دوران تربیت در اساسی نقشی بازي بیان گردید، که گونه همان

از اینرو . است ضروري امري نیست جسم پرورش براي صرفا یا و سرگرمی منظور به فقط بازي که این به توجه

 پیرامون پژوهش انجام توجه به نقش و اهمیت بازي در پرورش جسمی و متعاقبا پرورش روحی الزم است. لذا

 .دارد ویژه اهمیتی مرحله ینا در تربیت ابزارهاي و دوره این ویژگیهاي

هاي  گاه اسالم به اهداف، مبانی، اصول و روش شناسی دید ، همراه با باز تبیین و نگاهی مبنایی به تاثیراتی اینچنین

تواند مسیر را براي طراحی الگوي مناسب در بازي ها هموار سازد.  پژوهش حاضر با  تربیت جسمانی کودکان، می

بع دینی از جمله آیات، روایات و سیره پیامبر )ص( و ائمه در نظر گرفتن مسئله و ضرورت یاد شده با تکیه بر منا

معصومین )ع( به منظور تبیین جایگاه بازي در اسالم با تاکید بر فلسفه تربیتی بازي هاي جسمانی براي کودکان 

 انجام شده است. 

ي هاي جسمی فلسفه تربیتی بازودکان دراسالم با تاکید بر بدنی کجایگاه تربیت هدف کلی این پژوهش بررسی 

است. اهداف جزئی عبارتند از: تبیین جایگاه تربیت بدنی کودکان در اسالم و تبیین مبانی انسان شناختی و 

تربیت بدنی کودکان از منظر تربیت اسالمی. پرسش کلی این پژوهش عبارت است از این که  شناختی معرفت

ی بازي هاي جسمی چیست؟ و پرسش هاي جزئی فلسفه تربیتودکان دراسالم با تاکید بر بدنی کجایگاه تربیت 

عبارتند از این که جایگاه تربیت بدنی کودکان در اسالم چیست؟ مبانی انسان شناختی و معرفت شناختی تربیت 

 بدنی کودکان با تاکید بر بازي هاي جسمی از منظر تربیت اسالمی چیست؟ 
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 نظري مبانی .8

اساسی پژوهش پیرامون شفاف سازي مفهوم تربیت، تربیت اسالمی،  در این قسمت از مقاله مفهوم شناسی واژگان

تربیت جسمانی، بازي و کودک انجام گرفته است. همچنین سیر تحول نگاه به کودک، جسم و بازي در غرب از 

یونان تا کنون بررسی شده است. رویکرد اسالم به جسم و بازي هاي جسمانی در آیات و روایات و سیره پیامبر 

ائمه معصومین )ع( مطرح شده و در آخر مبانی انسان شناختی و معرفت شناختی آن مورد نیاز بحث شده )ص( و 

 است.

 

 . تعریف اصالحات و مفهوم شناسی 0

 . مبانی و اصول0.3

مبانی یعنی منابعی که عوامل موجود در حیات فردي و اجتماعی انسان را تحت تاثیر قرار می دهد. این منابع به 

ه ها و عوامل بنیادي تربیت یا مبانی تربیتی بیان می شوند که مشتمل بر نظریات اعتقادي، فلسفی و عنوان پای

علمی هستند. منابعی که از مطالعه زندگی نوع انسان، فرهنگ جامعه، انتظارات جامعه، نیازهاي انسان و نظایر آن 

هایی هستند که با تکیه بر  "هست"بانی،( از اینرو م1166به نقل از شریفانی، 1175به دست می آیند. )شکوهی،

 هاي قانونمندي مجموعه در تعلیم و تربیت مبانی (1166آن ها باید ها)اصول( یی استنباط می شوند. )شریفانی،

 آنها به تربیت و و تعلیم دارد قرار شناسی جامعه و روانشناسی همچون نظري، علوم در که است اي شده شناخته

. همچنین اصول تعلیم و تربیت مجموعه قواعدي است که با نظر به (65،ص1167باقري،. )زده است تکیه

قانونمندي هاي مذکور اعتبار می شوند و راهنماي عمل قرار می گیرند. )همان( در این پژوهش با توجه به تعاریف 

رت است از یاد شده مبانی عبارت است از مجموعه قانونمندي هاي موجود در دانش تعلیم و تربیت و اصول عبا

 راهنماهاي عملی متناظر با آن قانونمندي ها در قالب باید ها و نباید هایی در حوزه عمل تربیتی.

 . تربیت1,2

 باقري،)بررسی ها حاکی از آن است که در قرآن کلمه تربیت مستقیما و به همین صورت به کار نرفته است. 

ناظر به بزرگ کردن و رشد و نمو جسمانی  "ربو"لغوي ي ریشه به توجه با ، به طور خالصه تربیت( 71ص  ،1167

تربیت ( مطهري 71،ص1167، فرایندي رب محور و ناظر به رشد معنوي است. )باقري، "ربب"و  باتوجه به ریشه 

ء موجود است به فعلیّت درآوردن و  اى را که بالقوّه در یک شى عبارت از پرورش دادن، یعنى استعدادهاى درونىرا 

معتقد و  می داندصادق ها و انسان  اتحیوان ان،فقط در مورد جاندارها یعنى گیاهرا تربیت  وي. ی داندم پروردن

ء را  ایم، نه اینکه به مفهوم واقعى، آن شى به کار ببریم مجازاً به کار برده اناگر این کلمه را در مورد غیرجانداراست 

توجه به مفهوم شناسی یاد شده در این پژوهش تربیت به با ( 771 ،، ص22، ج 1161 . )مطهري،ایم پرورش داده
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معناي رشد و نمو جسمی و معنوي و پرورش و کشف استعداد هاي بالقوه در وجود کودک و به فعلیت در آوردن 

 آن است.

 

 . تربیت اسالمی0.0

خت خدا به عنوان تربیت اسالمی یعنی شنابا توجه به مفهوم شناسی به عمل آمده در باب مفهوم تربیت در قرآن، 

برگزیدن او به عنوان رب خویش و تن دادن به ربوبیت او و تن زدن از ربوبیت و رب یگانه انسان و جهان 

 زمینه کردن همچنین با نظر به تبیین مطهري، تربیت اسالمی عبارت است از فراهم (71،ص1167)باقري،.غیر

 بهره خودش کمال به رسیدن براي نیروها این از بتواند تا کند رشد انسان نیروهاي و استعدادها اینکه براي هایی

در پژوهش حاضر از محتواي هر دو تعریف بهره برداري به عمل آمده  (26ص ،1111 نویسندگان، گروه) .شود مند

 است. 

 

 . تربیت بدنی 0.4 

کسب و پردازش تربیت بدنی فرآیندي آموزشی، تربیتی است که به واسطۀ »در تعریف تربیت بدنی آمده است: 

کند و موجب پرورش و رشد  هاي حرکتی و دانش علمی، ذهن و جسم انسان را درگیر فعالیت می مهارت

رساند و او را در راه رسیدن به کمال مطلوب  شود، قواي فرد را به تعادل می استعدادهاي جسمانی و نفسانی او می

یفی می تواند تکیه گاه خوبی در پژوهش هاي (. چنین تعر12،ص1112خسروپناه و گرگین،«)کند خود یاري می

تربیت اسالمی باشد. زیرا در تعاریف موجود، عملی بودن صرف و نپرداختن به بعد روحانی)تعریف بوچر( به عنوان 

( بدینسان در پژوهش حاضر 12،ص1112کاستی هاي تعریف تربیت بدنی ذکر می شود. )خسروپناه و گرگین،

 ه شده است.تعریف مورد نظر به کار گرفت

 

 . کودکی)طفولیت( 0.1

به طور کلی در اسالم کودکان با سه مالک سن تقویمی و سن عقلی و سن جنسی ، شناسایی می شوند. )ستاري، 

( بدینسان 1176نامیده شده است. )باقري،  "طفل"(. در اصطالح قرآن، فرد از هنگام تولد تا بلوغ، 17، ص، 1111

 در و سالگی 1 سن تا دختران در)کسی است که در چهارچوب سن تقویمیدر این پزوهش منظور از کودک، 

و ( شوند می بد از خوب تمیز و تشخیص به قادر کودکان آن در که سنی)، سن عقلی ( سالگی 17 سن تا پسران

 17شناسایی می شود و معموال شامل افراد تا سن  (رسند می احتالم مرز به کودکان که زمانی)سن جنسی 

 سالگی می گردد.
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 . بازي جسمی0.6

 به بشر توجهی بی از اي کننده گمراه بسیار مظهر عنوان به بخصوص ،( هوسرانی= «لَهْو» و« ) لَعِب» به قرآن در

)دانشنامه جهان . است شده اشاره دنیاست، آن در رستگاري به نیل براي تالش که دنیا، این در خود واقعی رسالت

، به نقل از کتابخانه الکترونیکی مدرسه فقاهت( خارج از معناي لعب به معناي بازیچهکه باز 201، ص، 1اسالم،ج

معنایی منفی دارد و درباره بزرگساالن به کار می رود ، بازي جسمی براي کودکان حاوي توصیه هایی در اسالم 

نسان کمک نماید، ستوده شده است که در مطالب آتی به آن ها اشاره خواهد است. بازي هایی که به تربیت روح ا

 شد. 

 

 . پیشینه شناسی4

 . پیشینه پژوهش ها در جهان4.3

پژوهش هاي بسیاري اهمیت دوره کودکی را مورد بررسی قرار داده اند. این اهمیت از دو جنبه مورد توجه قرار 

گرفته است. اول از نظر حساسیت و سهولت اثرپذیري کودکان در دوران کودکی و دوم از نظر دوام تاثیرات و عمق 

ضر پژوهشی که به طور مستقیم موضوع حاضر را در ارتباط با موضوع حا(. 1111یادگیري در این دوران. )مفیدي،

هاي متنوعی پیرامون بازي، به ویژه با توجه به مسئله  بررسی نموده باشد یافت نشد. با این وجود، پژوهش

جایگزینی بازي هاي رایانه اي به جاي بازي هاي جسمی و فیزیکی در کودکان صورت گرفته است. نتایج پژوهش 

هاي رایانه  فزون استفاده کودکان و نوجوانان از رسانه هاي تصویري نظیر تلویزیون یا بازيها حاکی از افزایش روز ا

(، و 2007)(، پرنسکی2005گی) که از آن جمله می توان به پژوهش هاي پل تها انجام شده اس آن اي و اثرات

هر یک  . این پژوهش هاداشاره کر( 2006( و بارلین )2011(، ریگبی )2006(، کاوتنر )2007و سینگر، )   سینگر

 به تاثیر مخرب و یا مفید این بازي ها اشاره کرده اند. در نوع خود 

 

  ایران در ها پژوهش . پیشینه4.8

در پژوهش هاي صورت گرفته در ایران نیز پژوهشی که پیرامون تربیت جسمانی کودکان از منظر اسالم و با تاکید 

ه باشد، یافت نشد. لیکن اهمیت تربیت جسمانی به طور عام و از بر فلسفه تربیتی بازي هاي جسمی انجام شد

هاي غیر فلسفی در برخی پژوهش ها مورد توجه بوده است که عموما جنبه کمی و عملیاتی داشته اند.  منظر

تاثیر فعالیت هاي بدنی و بازي بر رشد توانایی هاي ذهنی پسران پیش "( در مقاله اي با عنوان 1165آقازاده)

طی یک پژوهش کاربردي اثر گذاري بازي هاي جسمانی بر توانایی هاي ذهنی را نشان داده است. در  "نیدبستا

( نیز 1111مهدي نژاد) این پزوهش تاکید بر روش آزمایشی است و به مبانی نظري کمتر پرداخته شده است.
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داده است و به ترتیب به را مورد بررسی قرار  "تاثیر محیط هاي بازي طبیعی در رشد کیفی آموزش کودکان"

فلسفه تربیت بدنی با رویکرد "مقاله  اهمیت بازي هاي جسمانی، و بازي جسمانی در محیط طبیعی پرداخته است.

باشد، از معدود آثار یافت شده است که به مبانی  که مستخرج از رساله دکتري به راهنمایی خسروپناه می "اسالمی

و از دیدگاه فلسفی به آن پرداخته است. نقطه قوت این اثر تکیه داشتن بر اسالمی بازي هاي جسمانی توجه کرده 

از یکدیگر است. لیکن در این اثر نظیر تربیت بدنی و ورزش واژه شناسی هاي دقیق و بازشناسی اصطالحات مشابه 

عنوان  "مبانی، اصول و روش هاي تربیت بدنی"نیز تاکید ویژه اي بر دوران مهم کودکی به عمل نیامده است.

( که با هدف سیاست گذاري هاي کالن به مبانی تربیت بدنی و اصول و روش هاي 1160مقاله اي است از باقري)

تربیتی متناظر آن پرداخته است. این پژوهش مبانی انسان شناختی را مالک قرار داده و بر مبناي آن به طراحی 

داشتن به پژوهش هاي یاد شده، آنچه که پژوهش  نظام تربیت بدنی پیشنهادي مبادرت ورزیده است. با در نظر

هاي تربیت جسمانی کودکان  گاه اسالم در بعد اهداف، مبانی، اصول و روش شناسی دید حاضر برآن تاکید دارد،  باز

تواند مسیر را براي شناسایی ویژگی هاي یک بازي مطلوب و طراحی الگویی مناسب در  است که در نوع خود می

 کرد به تربیت اسالمی هموار سازد.بازي ها با روی

 

 . مبانی نظري1

 . تحول نگرش به جسم، کودک و بازي در غرب1.3

تلقی اندیشمندان نسبت به بازي کودکان و فعالیت جسمانی آنها در طول تاریخ همیشه یکسان نبوده است و در 

به انسان و ابعاد وجودي او نشات  گذر زمان فراز و فرود هایی داشته که از جهان بینی خاص هر دوره و نوع نگاه

هاي آن، توجه به بازي به  ها پیرامون دوران کودکی و ویژگی گرفته است. در قرن حاضر به موازات افزایش پژوهش

 ( 1110عنوان ابزار رشد کودک افزایش یافته است. )مقدم و ترکمان،

 باستان در یونان. ه استکرد کودکان فراهم میفرصتی براي رشد  ،بازي و فراغت، یونان باستاناز نگاه اندیشمندان 

شناسی  نفس و زیبایی ، عزتبه جامعه یونانی در درجه اول به کارکرد آموزشی بازي به ویژه فراگرفتن حس وفاداري

شد و  بنابراین بازي کودکان در یونان باستان نه تنها مجاز بود بلکه تشویق میشد.  اهمیت داده می  در فرایند بازي

( افالطون معتقد بود که باید آموزش 1111شدند. )عسگري زاده، ن به طور طبیعی بازیگوش تصور میکودکا

کودکان به شکل بازي درآید چرا که بازي براي آنان جذاب است و بدین سان توانایی هاي آنها در خالل بازي بهتر 

 (1111شود.)عسگري زاده، به نقل از نقیب زاده، شناخته می

جویانه )اپیکوري( را پدید آورد که اعتدال و توازن  اي لذت اوقات فراغت سوءاستفاده کرد و فلسفهفرهنگ رومی از 

( 1111)عسگري زاده،هاي بعدي اثر گذاشت.  را در بازي دگرگون کرد. این واکنش افراطی به بازي در فرهنگ
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فعالیت، بازي ویژه یا نوشته  هاي خود پیرامون جایگاه کودکان در این دوره، هیچ گونه ( در پژوهش1172آریس)

بازي به محض و بی قید و شرط بود و  اطاعت در غرب فکر این دوره طرزهاي مخصوص کودکان پیدا نکرده است. 

)رفعت شد  تصور میو  هاي این عصر داشت ، جایگاه ناچیزي در آرمان"هاي نو وجوي فعاالنه تجربه جست"معناي 

 (1،ص1112محمودي میمند،و نیز  1161جاه،

در واقع با توجه به محوریت تعبد در قرون وسطی و اعتقاد به گناه اولیه و ناپاکی انسان و لزوم رنج براي پاک 

(، جسم انسان در قرون وسطی 77و 71،ص 1112)کاردان، شدن، که جوهره خود را از تفکر یهودي گرفته است

 واجد ارزش نبود و بازي ها نیز مورد توجه نبوده اند.

 

 تحوالت نگرش به جسم و بازي پس از قرون وسطی. 1.8

از آغاز رنسانس، با تغییر تدریجی محور امور به سمت انسان، جسم او نیز جایگاهی بلند تر از قرون وسطی یافت 

 ( 1112که مقدمه توجهات بیشتر به اهمیت جسم در قرن هاي هفدهم و هجدهم قرار گرفت. )کاردان، 

رفته بین دنیاي کودکی و بزرگسالی و بازي هاي این دو گروه تمایزهاي واضح  با سپري شدن قرن هفدهم رفته

تري به وجود آمد و بازي هاي کودکان که عموما ماهیتی جسمانی داشتند از بازي هاي بزرگساالن که نشانه ي 

 (1111مهارت آنان بود متمایز گشتند. )عسگري زاده،

کودک بزرگسالی کوچک "ی که معتقد بود یلر سعی کردند نگرشروسو، فروبل و ش هجدهم و نوزدهم،هاي  در سده

کودکان روش هاي ویژه  "( روسو معتقد بود:142،ص1112)کاردان،  .را تغییر دهند "است، به نحوي عمیق تر

)روسو، به "خود براي اندیشیدن را دارا هستند و نباید براي جایگزینی روش هاي بزرگساالن در آن ها تالش کرد.

 (1112اردان، نقل از ک

و فروبل بازي را باالترین  پردازد به بازي میکه انسان تنها وقتی به تمام معنی کلمه انسان است  ،شیلر معتقد بود

 (1112و نیز کاردان،1112)محمودي میمند،.ت. )بیان رشد انسان در دوران کودکی دانس

حاکی از تغییرات نگرش اجتماعی در مورد تا اوسط قرن نوزدهم تاریخ تحول توجه به آموزش کودکان، در حقیقت 

کودکان و نوع یادگیري آنها ست. تغییرات آموزش هاي رسمی و غیر رسمی کودکان، ظهور مراکز پیش دبستانی 

در جهان و توجه بیشتر به بازي و اسباب بازي هاي کودکان نشان گر این امر است که آموزش و پرورش کودکان 

 (14،ص1111کودک تحول یافته است. )مفیدي،به موازات تغییر تلقی ها از 

، دیدگاه "آموزش از طریق بازي و حس"در میان نظرات اندیشمندان این دوره، اندیشه هاي جان الک درباره 

طبیعت گراي روسو در تربیت کودک، پژوهش هاي پستالوژي درباره روش هاي آموزش کودکان، هم چنین 

مک میالن و پیاژه درباره کودک و رشد شناختی او تاثیر جدي در تحول تحقیقات فروبل، مونته سوري و خواهران 
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 تلقی از کودک و به تبع آن تحول جایگاه بازي و ابزار هاي آن داشته است.

در دهه اول قرن بیستم، جنبش مطالعات کودک مرحله شکوفایی خود را طی می کرد. جنبشی که به درک 

د و تالش براي توسعه علوم مختلف مرتب با زمینه رشد کودک کودکان همان گونه که هستند اهمیت می دا

( 1111ویژگی خاص آن به شمار می رفت و نمونه آن آثار روان شناس آمریکایی استانلی هال بود. )عسگري زاده،

نظرات روان شناسان و روان کاوان، فیزیولوژیست ها و متخصصان تعلیم و تربیت در قرن بیستم تحوالتی را درباره 

ز تلقی از کودکان و نحوه شناخت، رشد و یادگیري آنها نشان می دهند که منجر به تغییر شکل بازي ها و طر

آموزش هاي کودکان شد. قرن بیستم به دلیل اهمیت بازي ها، عصر بازي نامیده شد و پژوهش هاي بسیاري 

 (1110پیرامون بازي صورت گرفت.)کوثري،

 االت پژوهش به بررسی پاسخ هاي الزم در این زمینه می پردازیم. در ادامه بحث با توجه به اهداف و سو

 

 . جایگاه تربیت بدنی در اسالم 6

 . جایگاه تربیت بدنی با توجه به آیات قرآن کریم6.3

در قرآن کریم ، قوت جسمانی به عنوان یک امتیاز ارزیابی شده  و بر تقویت آن تاکید شده است چنانکه خداوند 

بقره/ («ان اهلل اصطفیه علیکم و زاده بَسطه فی العلم و الجسم:»رهبري طالوت )ع( می فرماید در قرآن درباره 

تر قرار داده است. همچنین   : خداوند او را بر شما برگزیده و قدرت علمی و جسمی وي را از شما افزون)245

(: در برابر آنها  70)انفال/« واعدوا لهم مااستطعتم من قوه»فرماید:  ي لزوم تقویت بنیه رزمی و نظامی می درباره

جا الزمه آمادگی قوت جسمانی نیز هست. در جایی دیگر آنچه توانایی دارید، از نیرو آماده سازید. در این ]دشمنان[

فوکزه موسی فقضی »فرماید:  کند و می در بیان سرگذشت موسی )ع( قرآن او را مردي نیرومند و قوي معرفی می

(: موسی )ع( تنها یک مشت به آن مرد زد و او درگذشت. در اینجا به نیروي جسمانی موسی 17)قصص/« علیه

«) و زادکم فی الخلق بصطۀ»فرماید:  ه است. در جایی دیگر از قول هود )ع( به قوم خود  می)ع( اهمیت داده شد

(: و به چشم شما فزونی داد، که قوت آن از قوت جسم است. در آیه اي دیگر دختر شعیب )ع( که قوت  71اعراف/ 

اخالقی او همراه ساخته و به  دلو سنگین از چاه فهمیده بود،  همراه با ویژگی تنه موسی را به هنگام کشیدن یک

یکی از آن دو )دختر(  "قالت اِحداهُما یا ابَتِ استَاجِرهُ اِنَّ خَیرَ مَنِ استَاجَرتَ القَويُّ االمین"پدر متذکر می شود: 

توانی استخدام کنی آن کسی است که قوي و امین  گفت: پدرم! او را استخدام کن، زیرا بهترین کسی را که می

 (.17همین مرد است( )قصص:)و او « باشد

از مجموع آیاتی که در اینجا معرفی شدند می توان دریافت نمود که نیروي جسم که نیاز به پرورش نیز دارد در 

 قرآن داراي اهمیت است.
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 پیامبر )ص( و ائمه )ع(  سیره . جایگاه تربیت بدنی در روایات و6.8

ها را توصیه کرده اند. ایشان  هاي زمان خود، پرداختن به آن ورزشي  پیامبر اسالم )ص( با اظهار نظر صریح درباره

دوانی براي برنده شدن چند مثقال نقره به عنوان جایزه مقرر  کردند و در مسابقه اسب دوانی می خود اسب

ش ( در جایی ایشان فرزندان خود را به فراگیري شنا و تیراندازي سفار147، ص، 11الشیعه، ج، فرمودند )وسایل می

هایی که حق مؤمن است به شمار آورده است.  نموده اند. در حدیثی دیگر اسب سواري و تیراندازي را از سرگرمی

دوانی و  هایی مانند اسب اند که بهترین سرگرمی مؤمن شنا است. تاکید اسالم بر فراگیري ورزش چنین فرموده هم

 داند. از آنها بدون اشکال میبندي را در مورد برخی  تیراندازي، به حدي است که حتی شرط

 مال از را جوایز و داده ترتیب دوانی اسب مسابقه خدا رسول: »فرماید می( ع)باقر ( امام16،ص1112)حامدنیا،

در اهمیت سالمتی بدن، از پیامبر اکرم )صلوات  (.171 ص ،11 ج ق، 1414 عاملی، حرّ) «کرد می پرداخت خویش

هرکه تنش سالم است و در جماعت خویش ایمن است و قوت روز خویش دارد جهان طبق »اهلل علیه( نقل شده: 

 (. 2601، ح 524، ص 1155)نهج الفصاحه، « مراد اوست

النَّشاطِ وَ اَعِدنَا مِنَ الفَشَلِ وَ الکَسَلِ وَ وَ امنُن عَلَینَا بِ» کند: امام سجاد )ع( در دعایی از خداوند چنین طلب می

(؛ خداوندا! نعمت سرزندگی و 127، ص، 11ق، ج  1401)مجلسی، « العَجزِ وَ العِلَلِ وَ الضَّرَرِ و الضَّجَرّ وَ المَلَلِ

، محفوظمان مردگی و مالل کوشایی را به ما ارزانی دار و از سستی و تنبلی و ناتوانی و بهانه آوري و زیان و دل

( امام صادق )ع( شادابی و خرمی را در 1112به نقل از حامدنیا،127، ص، 11ق، ج  1401نگاهدار. )مجلسی، 

السالم قالَ:  عَن اَبی عَبدِاهللِ علیه»شمرد:  داند و پیاده روي، اسب سواري و شنا کردن را جزو آنها برمی چند چیز می

(.روایات 121، ص، 51ق، ج1401)مجلسی، « وَ الرُّکُوبِ وَ االرتِماسِ فِی المَاءِ... النُّشرَةُ فِی عَشَرَةِ اَشیاءَ المَشی

دیگري نیز درباره تشویق پیامبر )ص( به انواع ورزش ها نقل شده است. شبی ایشان به خانۀ فاطمه زهرا )س( 

یزید و با یکدیگر کشتی بپاخ»آمدند. امام حسن )ع( و امام حسین )ع( در سنین کودکی بودند. به آنها فرمودند: 

، ص، 101)همان، ج . کردند می تشویق را آنها نیز آنها هم برخاسته و کشتی گرفتند. در حالی که دیگران«. بگیرید

کردند که دو نفر در حال کشتی گرفتن بودند. ایشان آنها را از این  (. همچنین پیامبر )ص( از محلی عبور می161

(. این احادیث حاکی از آن است که پیامبر)ص( به تربیت بدنی 267، ص، 14تا، ج  نژاد، بی کار منع نکردند. )پاک

 اهمیت می دادند.

درباره نوع ورزش ها به نظر می رسد آنچه واجد اهمیت است هدف از انجام یک ورزش می باشد. در تربیت 

که ارزش آنها را  گیري آنهاست اسالمی، نوع و شکل روش ها در درجه اول مسئله نیست، بلکه هدف و جهت

تعیین می کند. در اسالم ورزش هم مثل هرچیز باید به سوي محور توحید باشد و اگر چنین شد، رواست. چنانکه 

هاي اسالم و مسلمین ذکر شده  یکی از اهداف تربیت بدنی،  پرورش نسلی مقتدر و نیرومند براي دفاع از آرمان
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برمی شمرد و تحرک جسمی را حقی براي انسان تلقی می کند  است. امام سجاد )ع( براي جسم انسان حقوقی را

و براي اعضا و جوارح انسان از جمله حق چشم و حق دست و حق پا و حق بطن حقوقی جداگانه را یاداور می 

 (417 ص، ،1111 الحقوق، رساله)شود. 

 

 . مبانی انسان شناختی بازي هاي جسمی7

ي و نیز با نظر به پاسخ سوال اول پژوهش که در آن به بررسی جایگاه با توجه به مطالبی که در قسمت مبانی نظر

تربیت بدنی در اسالم پرداختیم در اینجا به پاسخ سوال دوم پژوهش یعنی مبانی انسان شناختی بازي هاي 

 جسمی کودک در اسالم می پردازیم.

 

 . مبناي اول: ترکیب انسان از روح و جسم7.3

وجود جسم امري هر چند از نظر فالسفه  است. جسمنسان موجودي مرکب از روح و ابر اساس آموزه هاي اسالمی 

مباحث اندیشمندان عموما پیرامون اثبات وجود روح جریان داشته، با این حال نظر  و بدیهی به شمار می آید

اغلب پژوهشگران بر این نکته تاکید دارد که توجه به جسم و روح توام با هم ضرورت دارد وعدم التفات به اهمیت 

در این ( 177و  174، ص1111جسم و حفظ و تقویت آن، منجر به تضعیف روح خواهد شد. )گروه نویسندگان،

 حق اخروي به صورت توامان، و دنیوي اهداف براي سالمتی تامین و جسمی تربیتراستا پژوهشگران بر آنند که 

 ي منزله به تربیت که در آن روح و تن توامان مورد توجه قرار بگیرد، نوع این از مندي بهره لذا است. افراد طبیعی

 بدنی تربیت اهداف تحقق تلقی شده است که با آدمی وجود کل از جزئی پرورش منظور به زندگی ي شیوه یک

 ایجاد صدد در بدنی گیرد. در این راستا تربیت می قرار الهی قرب و واقعی کمال مسیر در اهداف این ي توسعه

 که تربیت گرفت نتیجه توان می بنابراین است. روحی وضعیت در درنتیجه و بدنی وضعیت در مطلوب تغییرات

  (.1160همکاران، و باقري). دارد پیوستگی روح و جسم در آن اهداف و است کاردبردي علم یک بدنی

 اصل اول: مالزمه تربیت روح و جسم

در اسالم تربیت جسم و روح الزم و  که است آن است اهمیت حائز اینجا در که اي با توجه به مبناي اول، نکته

 یک کشیدن هنگام به )ع( را موسی قوت جسمانی که( ع) شعیب دختر از قرآن اي آیه ملزوم یکدیگر هستند. در

 قالت»: شود می متذکر پدر به و ساخته همراه او اخالقی ویژگی با همراه  بود، فهمیده چاه از سنگین دلو تنه

 استخدام را او! پدرم: گفت( دختر) دو آن از یکی» «االمین القَويُّ استَاجَرتَ مَنِ خَیرَ اِنَّ استَاجِرهُ ابَتِ یا اِحداهُما

( است مرد همین او و) .«باشد امین و قوي که است کسی آن کنی استخدام توانی می که را کسی بهترین زیرا کن،

در اینجا قرآن قدرت جسمانی و امانت داري موسی )ع( را همراه و قرین هم معرفی می کند و این  (.17:قصص)
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حاکی از آن است که میان قدرت جسم و نیروي ایمان و امانتداري که امري معنوي و روحی است مالزمه برقرار 

 حال در که رسیدند جمعیتی به ایشان. دانستند می یکدیگر ملزوم و الزم را روح و جسم تقویت( ص)است. پیامبر

 جواب ؟«کنید می را کار این چه براي: »نمودند سؤال آنها از  باره این در. بودند سنگ از هایی وزنه کردن بلند

 فرد ترین قوي براي را معنوي ایشان معیارهاي. «بشناسیم را فرد زورمندترین و ترین قوي که این براي: »دادند

: گفتند ؟«است نیرومندتر همه از کسی چه شما براي کنم بیان من دارید دوست آیا: »نموده و فرمودند بیان

 نکند داخل زشت و باطل در را او رضایتش خشنودي، هنگام که است کسی آن فرد ترین قوي: »فرمودند. «آري»

. «نبرد دست نیست او حق آنچه به یافت قدرت وقتی و نکند بیرون حق محدوده از را او عصبانیت، هنگام و

در روایت فوق نیز قدرت بدنی قهرمانان با قدرت حق  (1112حامدنیا، از نقل به. 162 ص ،1144 طبرسی،)

 خواهی و گرایش به حق آنان که امري روحی و معنوي است مالزم گردیده است.

 

 از یکدیگر جسمروح و و تاثر  تأثیر. مبناي دوم: 7.8

چنان که بیماري هاي جسمانی روان انسان را آزرده می سازد و  گذارند.می متقابل روح و بدن بر یکدیگر تأثیر 

( تاثیر میزان 151،ص1111و گروه نویسندگان،1167)باقري،یابند.  فشارهاي روانی نیز در بدن انسان بازتاب می

یر ترشح غدد درون ریز و برون ریز بر حاالت روحی انسان در روان شناسی به اثبات رسیده است. همچنین تاث

تغذیه، نوع آن میزان و محتواي آن بر شرایط روحی و روانی انسان تاثیر ي گذارد. در اسالم نهی از خوردن و 

آشامیدن محرماتی چون مشروبات الکلی، گوشت خوک و غیره از این دست هستند. از طرفی دیگر تاثیر شکل، 

ی و سستی اندام در روحیه افراد روشن اندازه و حاالت اندام مختلف مثل گوش، بینی، چاقی و الغري ورزیدگ

است. بنابراین همانگونه که روح بر جسم تاثیر دارد، جسم و حاالت جسمی هم بر روح تاثیر گذار است. از جمله 

تاثیرات روح بر جسم می توان به تاثیرات غم و اندوه در چهره، تاثیرات شادي و نشاط روح در چهره و تاثیرات 

 خِدْمَتِکَ عَلَى قَوِّ رَبِ یَا»اشاره کرد. در دعاي علی )ع( موسوم به کمیل آمده : ترس و اضطراب در چهره 

این درخواست علی )ع( به خوبی نشانگر «. خدایا براي خدمتت جوارح و اعضاي بدن مرا قوي کن« »جَوَارِحِی

 ضرورت داشتن توانایی جسمی وتاثیر آن بر روح انسان است. 

 یر و تاثرات روح و جسم در برنامه هاي تربیتیاصل دوم: لزوم توجه به تاث

در تعیین اهداف و ساحت هاي تعلیم و با توجه به مبناي دوم که در آن روح و جسم بر یکدیگر تاثیر می گذارند، 

را از یاد برد؛ با توجه به این مبنا، در تبیین اهداف، اصول، ساحت ها، عوامل،  تاثیر و تاثر روح و جسمنباید ، تربیت

در نظر توامان را بر یکدیگر جسم و روح یعنی دو بعد وجود انسان تاثیر انع و روش هاي تعلیم و تربیت باید هر مو

 و تاثیر هیچ یک بر دیگري را نباید نادیده انگاشت.  گرفت
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 . مبناي سوم: رابطه میان پرورش جسم و کمال انسان7.0

 پرورش بحث ذیل مطهري استاد. گیرد می قرار او کمال سمت به رشد مسیر در انسان افعال تمام اسالم در  

 ،1161 مطهري،) خیر؟ یا است کمال اسالم در جسم پرورش آیا که کند می بررسی را مسئله این اسالم در جسم

 در مطهري. است امده حساب به انسان براي کمال نوعی جسم گرفتن نیرو و سالمت اسالم در( 674 ص، ،22ج

 اسالم نظر از. است آن مصطلح معناي به پروري تن مخالف و جسم پرورش طرفدار اسالم: »گوید می باره این

. است آن ضرر به بگذارد، خودش حال به یا کند کمک اش ویرانی به انسان هرچه که است اي خانه مثل جسم

 زیرا. است بدن حال به آنها بودن مضر امور، از بسیاري تحریم علت و کند حفظ مختلف خطرات از را آن باید بلکه

 از... است حرام است مضر انسان جسم براي که بشود محرز که هرچیزي که است فقها براي کلی اصل یک این

 از ایشان.  «است بدن به معطوف شده سفارش بدان دین عملی احکام در که محرمات از بسیاري که جاست همین

 تقویت و سالمت بهداشت، علمی، پرورش حدود در جسم پرورش بنابراین: »که گیرند می نتیجه چنین بحث این

 نیرومندي این اند، بوده نیرومند بدن نظر از که کسانی همه دانیم می. است کمال یک بگیرد، نیرو جسم که جسم

 جزء این و است داشته بدنی نیروي و بوده نیرومند([ ع)علی] امیرالمؤمنین مثالً. است شده شمرده کمال برایشان

 ( 677ص ،22ج ،1161  مطهري،. )«است حضرت آن کماالت

 اصل سوم: مقابله با سستی و تنبلی جسم 

در قرآن واژه تنبلی  دو بار در باره کسانی که در نماز سستی و تنبلی می کنند استفاده شده است. در سوره نساء 

 که هنگامى و دهد مى فریب را آنها او که حالى در دهند فریب را خدا خواهند مى منافقان» می فرماید:  142آیه 

همچنین « نمایند نمى یاد اندکى جز را خدا و کنند مى ریا مردم برابر در و خیزند برمى تنبلی با خیزند، برمى نماز به

 کافر پیامبرش و خدا به آنها اینکه جز نشد، آنها انفاق هاى قبول مانع چیز هیچ»ي فرماید:   47در سوره توبه آیه 

همچنان که مالحظه می شود در قرآن  .«اجبار با مگر کنند نمى انفاق و تنبلی، با جز آورند نمى بجا نماز و شدند،

تنبلی امري مذموم به شمار آمده است. بدیهی است پرهیز از تنبلی نیازمند تربیت بدنی و پرورش جسمی است. 

ان به سمت کمال را فراهم در این صورت تربیت بدنی باعث رفع سستی و تنبلی در انسان شده و مسیر رشد انس

 دانسته مرتبط پروري نفس با را پروري تن و شده قائل تفاوت پروري تن و جسم پرورش می سازد. مطهري میان

 آن. باشد می... جسم پرورش و جسم بهداشت ضد بر اغلب که است پروري نفس واقع در پروري تن: »نویسد می و

 جسم رشد مسئله به ربطی و باشد ران شهوت و پرور نفس انسان که است این اش معنی است بد که پروري تن

 به برود پروري نفس معنی به تن پرورش دنبال زیاد انسان اگر یعنی است، برعکس درست قضیه اتفاقا و. ندارد

 ،1161  مطهري،. )«است اصول جزء جسم پرورش مسئله اسالمی تربیت در بنابراین. رساند می زیان جسمش

 (677ص ،22ج
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 جسمتغییرپذیري تدریجی روح و . مبناي چهارم: 7.4 

ویژگی هاي روحی و بدنی انسان به صورت تدریجی قابل اما . است تغییرپذیر روح و جسم بعد دو در انسان

این تغییر می تواند در جهت مثبت یا منفی باشد. تأثیر نوع تغذیه و مقدار تحرک اندام هاي بدن و حتی . تغییرند

برخی از حالت هاي روانی بر سالمت یا بیماري جسم، داراي پشتوانه اي علمی و برخوردار از شواهدي تجربی 

معناست که کماالت جسمی و . این سخن به این استوجودي تدریجی غیر مادي  انسان مادي و وجود است. 

روحی انسان به تدریج و با گذشت زمان به دست می آیند. انسان در هر مقطع از حیات خود، داراي استعداد و 

قابلیت هاي خاصی است؛ چنان که کماالت طبیعی و اکتسابی به دست آمده در هر مقطع، آدمی را براي پذیرش 

در فرایند رشد تدریجی انسان، مشابهت هایی میان مقاطع نزدیک  کماالت بعدي آماده می سازند. از سوي دیگر،

به یکدیگر می توان یافت که براساس آنها مراحلی چون نوزادي، کودکی، نوجوانی، جوانی، میان سالی و کهن 

. همین نکته گروهی از روان شناسان را بر آن داشته است که درباره ي استتفکیک قابل سالی را از یکدیگر 

گیرند. در روایات برشد انسان نظریه پردازي کنند و گاه براي این مرحله ها زمان هایی تقریبی نیز در نظر مراحل 

اهمیت تربیت در دوره کودکی و نیز نقش تمهیدي اسالمی نیز نکاتی درخور توجه در این باره می توان یافت. 

جایگاه تربیت بدنی در اسالم از سه دوره دوره کودکی در ذیل این مبنا معنا می یابد. پیش از این در بررسی 

تربیت یاد کردیم که در آن هفت سال اول به دوره تمهید )بازي و فعالیت جسمانی کودک(، هفت سال دوم به 

دوره تعلیم تادیب و هفت سال سوم به دوره الزام به یادگیري احکام دین نام گذاري کردیم. همچنان که مالحظه 

 ج و پی در پی ظاهر می شوند.کردیم این مراحل به تدری

اگر ویژگی هاي روحی و بدنی انسان چرا که از این مبنا براي اثبات امکان تعلیم و تربیت استفاده می شود. 

تغییرپذیر نبودند، سخن از تعلیم و تربیت بی معنا بود. همچنین، با توجه به این مبنا، آموزش و پرورش انسان 

 (1111)گروه نویسندگان،ز براي تعلیم و تربیت باید مراحلی را در نظر گرفت. امري تدریجی و زمان بر است و نی

 اصل چهارم: رعایت مرحله تمهید )بازي و فعالیت جسمانی کودک( در مراحل رشد کودک

پیش از این گفتیم که هفت سال اول دوره کودکی دوره تمهید نامیده می شود. دوره اي که کودک در آن آزاد 

ت که به بازي و تحرک جسمی بپردازد. اغلب اتفاق می افتد که مربیان و یا والدین کودک به دلیل بوده و الزم اس

تعجیل در آشنا ساختن کودکان با آموزه هاي دینی، از دوره تمهید کودکان چشم پوشی می کنند و کودکان را 

ر هر یک از مراحل تربیت سه می سازند. هرگونه تعجیل یا تاخیر د بدون مقدمه به دوره هاي بعدي تربیت وارد

گانه باعث خواهد شد تا کودکان در جنبه هایی از تربیت جسمی و  بعد ها در مرحله تربیت روحی دچار اشکال 

 در فرزند که است بهتر:»شوند. از اینرو امام کاظم )ع( در راستاي توجه به دوره تمهید کودکان تاکید دارند که 

، 214 ص ،41 ج ،1401 )مجلسی، .« شود بردبار و حلیم بزرگسالی در تا بپردازد خیز و جَست و بازي به کودکی
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نقل از حسینی زاده و داوودي( بازي و جست و خیز کودکان باعث خواهد شد تا آنان از همان ابتداي کودکی با 

در انجام تحرک و پرنشاط بار بیایند تا در نوجوانی، جوانی و بزرگسالی سست و تنبل نباشد. در این صورت 

 مناسک مهمی چون نماز، روزه، حج و جهاد ورزیده و بذور از تنبلی و پرنشاط ظاهر خواهند شد.

 

 . مبناي پنجم: حقوق تربیت جسمی کودک7.1

 از یکی جسم گفتیم که در اسالم بر حقوق جسم و حتی تک تک اعضا و جوارح بدن انسان تاکید شده است. حق

 می حقوق انواع شرح آغازین فرازهاي در ایشان. کنند می مطرح حقوق رساله در( ع) سجاد امام که است حقوقی

 قدمت تا سر از حقوقی خداوند نیز و هست تو بر خداوند جانب از حقی تحرکی و حرکت هر در که بدان: »فرمایند

 پا و ودست چشم حق سپس( 417 ص ،1111 الحقوق، رساله(«. )خودت سود به)خودت براي ساخته واجب تو بر

 می استنباط زیر شرح به جسم حقوق ایشان سخنان مجموع از. نمایند می ذکر را بدن اعضاي سایر و بطن و

 از ها آن حفظ و حرام از جوارح و اعضا داشتن نگه پاک.2 خدا اطاعت راه در جسم نیروي کردن صرف.1 :گردد

 و جسم قوت.4اعضا  مداري تکلیف لزوم و خلق به خدمت و خدا از اطاعت راه در جسم بخشیدن قوت.1گناه 

 قوت براي دعا .7 (440 -417 ص،.ص ،1111 الحقوق، رساله) اخالق رعایت و دانستن خداوند سوي از را توانایی

 (10 ص همان،) سالمت شکر. 7 (151 ص، انصاریان، ترجمه سجادیه، صحیفه) جسم وسالمت

 اصل پنجم: ضرورت رعایت حقوق تربیت جسمی کودک

جسمی کودک از چند جهت داراي اهمیت است. اول از جهت این که تربیت جسمی کودک سنگ  حقوق تربیت

بناي شخصیت سالم او به حساب می آید. اهمیت دوم از آن جهت است که تربیت جسمی تضمین کننده حیات 

روي کودک به حساب می آید. اهمیت سوم در تربیت جسمی کودک به تاثیر آن در پیشگیري از انحرافات و کج

( در اسالم در کنار حق تغذیه مناسب و 17، ص، 1111هاي کودک در آینده کمک می کند. )حاجی ده آبادي، 

صحیح کودک، برگزیدن نام نیکو و بهداشت جسمی کودک، حق تربیت جسمی کودک با تاکید بر حق بازي و 

راه با بازي هاي جسمی (ورزش ها و تمرین هاي بدنی هم107 -11حق ورزش تاکید شده است. )همان، ص.ص، 

براي کودکان، در اعتدال شاکله و بنیه بدنی کودکان موثر است و توان آنان را در مقابله با امراض و بیماري ها باال 

می برد. افزون بر این ورزش ها و بازي هاي دوران کودکی منجر به پاسخی مناسب به اقتضائات دوران کودکی 

تحرکات کودکان است. همچنین بازي هاي جسمی دفع انرژي زاید بدن از است که دوران پرانرژي سر شار از 

 طریق بازي هاي جسمی را به سوي رشد مناسب جسم آماده می سازد. )همان(
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 . مبناي ششم: نقش ابزاري تربیت جسم 7.6

ي بودن آن بسیاري از ادله اي که وجود روح و غیرماد. بخش اصیل وجود انسان، روح اوستنباید فراموش کرد که 

انسانیت روح است و  را اثبات می کنند، این حقیقت را نیز آشکار می سازند که بدن مادي در این عرصه، ابزار

است. براساس این مبنا، هدف اصلی تعلیم و تربیت اسالمی باید پرورش و استکمال روح  روح اودر گرو انسان 

هنگامی که میان خواسته هاي  از اینرو الزم است تارود. باشد؛ و پرورش بدن وسیله اي براي تکامل روح به شمار 

، ص، 1111)گروه نویسندگان، روحی و نیازهاي بدنی تزاحمی پدید آید، باید پرورش روح را داراي اولویت دانست.

175) 

 اصل ششم: تقدم ارزش تربیت روح بر تربیت جسم

این امکان وجود دارد که در سایه توصیه هاي قرآن به پرهیز از تنبلی و سستی و توصیه هاي ائمه )ع( و پیامبر 

)ص( بر پرورش جسم، برخی راه افراط را در تربیت جسمی پیش بگیرند و کودکان را صرفا به تربیت جسم که در 

غایی انسان که همانا کمال روح انسان و اصل هدفی واسطی در تربیت به حساب می آید، جاي خود را به هدف 

قرب الهی است بدهد. به عبارت دیگر ممکن است تربیت جسمی مستقیما هدف قرار گیرد و ارزش آن از ارزش 

معنوي و روحی فراتر رود. در این صورت الزم است اصل تربیتی تقدم ارزش تربیت روح بر تربیت جسم در نظر 

 ط نشویم. گرفته شود تا دچار افراط و تفری

 

 . مبانی معرفت شناختی2

 زیر در مبانی معرفت شناختی در ارتباط با تربیت بدنی کودکان و ضرورت بازي هاي جسمانی براي آنان، مبانی

 قابل طرح است:

 توان علمی  و جسمی میان قدرت . مبناي هفتم: مالزمت2.3

در نشان دادن برتري طالوت )ع( ویژگی  در تبیین جایگاه تربیت جسمی در اسالم گفتیم که در قرآن خداوند

جسمی طالوت  قدرت به ارزش بقره سوره 245 آیه علمی و ویژگی جسمی او را در کنار هم قید کرده است. در

است. زمانی که مشرکان می پنداشتند که به حکومت از طالوت مستحق  شده )ع( در کنار قدرت علمی او اشاره

 وَ مِنْهُ بِالْمُلْکِ أَحَقُّ نَحْنُ وَ عَلَیْنا الْمُلْکُ لَهُ یَکُونُ أَنَّى قالُوا مَلِکاً طالُوتَ لَکُمْ بَعَثَ قَدْ اللَّهَ إِنَّ نَبِیُّهُمْ لَهُمْ قالَ وَ»ترند. 

 اللَّهُ وَ یَشاءُ مَنْ مُلْکَهُ  یُؤْتی اللَّهُ وَ لْجِسْمِا وَ الْعِلْمِ فِی بَسْطَۀً زادَهُ وَ عَلَیْکُمْ اصْطَفاهُ اللَّهَ إِنَّ قالَ الْمالِ مِنَ سَعَۀً یُؤْتَ لَمْ

 ما بر را وى کجا از: گفتند کرد. نصب شما حکمرانی به را طالوت خدا: گفت آنان به پیغمبرشان» .«عَلیمٌ واسِعٌ

 سزاوارتر شما از را او خدا: گفت ندارد. فراوانى مال او چون سزاوارتریم. او از حکمرانی به ما که باشد. حکومت

 وسعت خدا که دهد. مى بخواهد که هر به را خویش ملک خداوند دارد. نیرومندتر تنى و بیشتر دانشى چون دیده،
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به نظر می اید انتخاب علی )ع( از سوي پیامبر )ص( به عنوان جانشینی نیط از همین ویژگی «. است دانا و بخش

 از لحاظ علمی و هم از لحاظ جسمی چیره و نیرومند بوده اند. هاي علی )ع( ریشه گرفته باشد. چرا که ایشان هم 

 اصل هفتم: تلفیق میان برنامه هاي تربیت جسمی و تربیت ذهنی کودک

بر اساس مبناي یاد شده لزوم توجه به همراهی ورزش و بازي هاي جسمی کودکان با کسب علم و دانش از سوي 

ه محتواهاي علمی و برنامه هایی که در آن ها بازي هاي جسمانی آنان داراي اهمی است. همچنین تعادل میان ارائ

 وجود دارد، الزم است.  

 

 . مبناي هشتم: تاثیر قواي حسی در تحقق ادراک حسی2.8

حس، خیـال و عقـل، ابزارهـاي اصـلی شـناخت حصـولی عـالم هسـتند. در ایـن زمینـه بیشـترین نقـش مربـوط              

ــه  انســان شــامل    ــنج گان ــه حــواس اســت. حــواس پ ــا   ب ــردن چشــیدن و بوییــدن ب ــدن، شــنیدن، لمــس ک دی

قـوه خیـال، قـوه ي دیگـري اسـت کـه        .ابزارهاي مناسـب خـود، انـواعی از تصـورات حسـی را پدیـد مـی آورنـد        

ــا محسوســات     ــه اي کــه پــس از قطــع ارتبــاط ابزارهــاي حســی ب ــه گون ــد. ب شــبیه تصــورات حســی را مــی یاب

عقـل از دیگـر ابزارهـاي علـم حصـولی در انسـان اسـت کـه          بیرونی، مـی توانـد دوبـاره آن هـا را یـادآوري کنـد.      

 آن درک مفاهیم کلی است.   وظیفه

 

 کودک جسمی قواي و حواس سالمت به توجه لزوم: هشتم اصل

اصل تربیتی متناظر با مبناي یاد شـده لـزوم توجـه بـه سـالمت حـواس و قـواي جسـمی خواهـد بـود. چـرا کـه             

ســی انســان صــورت مــی گیــرد. در ایــن زمینــه در تعلــیم  تحقــق ادراک حســی بــه واســطه حــواس و قــواي ح 

بـراي ســنین اولیــه کــودکی الزم اســت بــر اســتفاده از ابــزار حســی کــودک تکیــه شــود. از ایــن رو ابــزار حســی  

کــودک نیازمنــد حفــظ، نگهــداري و تقویــت هســتند تــا در مراحــل اولیــه رشــد بتواننــد پاســخگوي نیــاز هــاي  

ــت اد    ــند. تقوی ــی باش ــه ادراک حس ــوط ب ــی     مرب ــدي یعن ــل بع ــت در مراح ــراي تربی ــه را ب ــی زمین راک حس

 نیازمندي هاي مربوط به تخیل و تعقل را پوشش خواهد داد. 

 

 حسی ادراک و شناخت . مبناي نهم: اصالت 2.0

در قرآن شناخت حسی داراي اصالت است. چرا که ابزار شناخت آن هر کدام در انجام کار شناسایی مسئوول 

معرفی شده اند. همچنین خداوند در قرآن به اشیائی قسم یاد می کند که ابزار شناخت آن ها گوش و چشم و 

 حواس پنجگانه است. 
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 اصل نهم: ارزش شناخت حسی در تربیت کودک

بناي اصالت شناخت و ادراک حسی شناخت حسی ارزش پیدا می کند. بنابراین ضرورت دارد تا در در سایه م  

 برنامه هاي تعلیم و تربیت جایگاه و ارزش شناخت حسی کودکان در نظر گرفته شود. 

 

 تقدم شناخت حسی بر دیگر انواع شناخت. مبناي دهم: 2.4

. بر این اساس در ارتباط میان شناخت حسی، عقلی و داراي سلسله مراتب مکمل و مصحح یکدیگر استشناخت 

. از همین (266،ص7،ج1154طباطبایی،)تخیلی و عقلی است.  شناخت بر مقدم حسی تخیلی، جایگاه شناخت

مرتبه حس مقدم بر مرتبه ي خیال و مرتبه خیال مقدم بر مرتبه ي عقل است. وجود  جاست که در علم حصولی

ا است که درک امور حسی از درک امور خیالی آسان تر، و درک امور خیالی از درک تقدم و تاخر اینچنین از آنج

مفاهیم عقلی ساده تر است. درک مفاهیم عقلی مرکب نیز در مرتبه بعد قرار می گیرد. زیرا نیازمند ترکیب 

  مفاهیمی است که از قبل به ادراک عقلی در آمده باشند.

  اصل دهم: رعایت مراتب شناخت 

براساس مبناي مزبور، در تعلیم و تربیت الزم است تا به اصل لزوم رعایت مراتب شناخت توجه نمود. به همین 

جهت، در تعلیم به کودکان ترجیحا الزم است ابتدا موارد محسوس، سپس موارد متخیل و آنگاه موارد معقول 

 تعلیم داده می شود. 

 

 . یافته ها3

 سازي زمینه حواس، تکثیر جسم، تقویت جسم ، سالمت حفظ ک با تاکید بردر تربیت اسالمی تربیت جسمی کود

هاي مطلوب جهت گیري شده است. در این راستا مبانی انسان شناختی  عادت و ها گرایش بینش ها، کسب براي

 روح،  و جسم متقابل تاثر و تاثیر در ساحت روح و جسم، انسان بودن تربیت جسمی کودک عبارتند از: دوبعدي

روح. مبانی معرفت شناختی تربیت جسمی  بودن بدن و اصیل و روح تدریجی بدن، تغییرپذیري و نفس اتحاد

کودک با توجه به آموزه هاي تربیت اسالمی عبارتند از تاثیر سالمت روح بر سالمت جسم، تاثیر سالمت جسم بر 

اصولی متناظر با هریک وجود دارد سالمت شناخت، اصالت شناخت و ادراک حسی. در ارتباط با مبانی یاد شده 

 که با در نظر گرفتن این اصول به کار گیري روش هاي تربیتی خاصی پیشنهاد می شود.

برخی از مشکالت کنونی ورزش، ناشی از کم توجهی به اهداف غایی تربیت بدنی )عبودیت و قرب الهی(، هدف 

ت نفسانی و تقدم آن بر قدرت جسمی و.. شدن ورزش، کم توجهی به فضایل اخالقی، بی توجهی به کسب قدر

تربیت بدنی، بیشتر توجه و عمل به آن خواسته شود.)خسروپناه و  "اصول و مبانی دینی"است.. از این رو باید به 
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 (1112گرگین،

 

 . نتیجه33

ربیت تربیت بدنی در اسالم جایگاه ویژه اي دارد و در خصوص کودکان اسالم بر آن تاکید دارد. در این راستا ت

 بدنی با تاکید بر بازي هاي جسمی کودکان از منظر اسالم داراي اهداف، مبانی و اصول خاصی است. 

در تربیت  بدنی اسالمی، توجه به تربیت و تقویت جسم همراه با تربیت و تقویت روح ضرورت دارد. چرا که در  

ی هستند. از اینرو الزم است تا به مالزمه روح تربیت اسالمی روح و جسم با هم تلفیق یافته و داراي تاثیر و تاثرات

و جسم در تربیت کودک از یک سو و از سوي دیگر به تاثیر و تاثر روح و جسم بر یکدیگر در برنامه هاي تربیت 

انسان رابطه وجود دارد و در مسیر  کمال و جسم پرورش کودکان توجه شود. بدینسان در تربیت اسالمی میان

انسان از دوران کودکی به ویژه در دوره تمهید)هفت سال اول( از سستی و تنبلی جسمانی تربیت الزم است تا 

پرهیز شود. تغییر پذیري تدریجی روح و جسم به عنوان یک مبناي تربیتی در اسالم سبب می شود تا در تربیتی 

اشتغال داشته باشد،  نیهاي جسما فعالیت و که در آن کودک آزاد است تا به بازي تمهید کودکان ابتدا بر مرحله

تاکید گردد. از اینرو بازي، به ویژه بازي هاي جسمانی براي کودکان در دوره هاي مختلف رشد به ویژه در دوره 

تمهید جزء حقوق کودکان به حساب می آید و رعایت آن الزامی است. در تربیت جسمی کودک توجه به نقش 

 ید هدف قرار گیرد. ابزاري جسم و قواي جسمی کودک الزم است و نبا

در بعد مبانی معرفت شناختی تربیت بدنی کودکان، شناخت حسی اصیل بوده و داراي ارزش است. همچنین در 

حسی براي کودکان در اولویت قرار دارد و با مراحل رشد آن ها  مقایسه با شناخت تخیلی و عقلی، شناخت

علمی در کودکان با رعایت اصل  توان و جسمی تقدر میان مطابقت بیشتري دارد. در تربیت کودکان مالزمت

 در حسی قواي کودکان داراي اهمیت است. همچنین تاثیر ذهنی تربیت و جسمی تربیت هاي برنامه میان تلفیق

کودکان  جسمی قواي و حواس سالمت به حسی به عنوان یک مبناي تربتی باعث می شود تا توجه ادراک تحقق

که تحقق ادراک حسی نیازمند حواس و ابزار سالم و در نهایت جسمی سالم در در حین تربیت الزم آید. چرا 

 ابعاد پرورش در را مفیدي تاثیرات تواند در کودکان می جسمی هاي بازي به کودکان است. بدینسان عادت

 . بگذارد جاي به خود از باالتر سنین در آنان روحی و جسمی

آموزش و پرورش بهره گیري از نتایج این پژوهش در  ریزان برنامه سیاستگذاران و به پژوهش در آخر پیشنهاد

با تمرکز بر فعالیت هاي جسمانی کودکان است. همچنین به مربیان و والدین  بازي، در عمومی الگوي طراحی

 و روحی پرورش براي سازي زمینه و تمهیدي جنبه واجد کودکی توصیه می شود با توجه به این که دوران

 در. شود می کودکی توصیه اول سال هفت در جسمانی هاي بازي رو این از است، زندگی بعدي دوران در جسمی
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آن دسته از بازي هاي کودکان که بر  ،(ع) ائمه و( ص) پیامبر سیره و تواصی قرآن، آیات به توجه با خصوص این

 دوندگی با توام که هایی بازي و هاي کودکانه خیز و جست آزاد کودکان، جسمانی همراه با تحرک هاي بازي

تاکید  سواري اسب و تیراندازي کشتی، دو، هاي ورزش انجام کنار توصیه یاد شده، بر در سفارش می گردد. است،

 می شود.

English Abstract: 

According to the importance of childhood the main goal of this study is to recognize and explain 

the status of physical education in Islam with an emphasis on children's educational philosophy of 

entertainments involving physical activity. 

The method used for this research was Analytical-Descriptive.  

Firstly the status and importance of physical education for children was studied and defined using 

Islamic literature and related sources. 

Next Educational philosophy of physical activity oriented plays, as one of the important aspects of 

physical education, was investigated and the principles associated with it has been extracted by 

implying its philosophical basis. 

At the end productive plays for the children were introduced according to the aforementioned 

plays. 

Final results indicate that childrens play is very important in Islam and the plays which focus on 

physical education are also a valuable tool. Also conclusion demonstrates that playing is a powerful 

tool with philosophical foundations, principles and methods. It is necessary to pay attention to this 

matter for those who plan and educate having Islamic point of view as a key in their agenda. 

 

 .منابع وماخذ7

 قرآن کریم به ترجمه مکارم شیرازي. انتشارات مدرسه االمام علی بن ابی طالب علیه السالم.

 (.تهران:نشر حسنین1111صحیفه سجادیه، به ترجمه حسین انصاریان.)

رشد توانایی هاي ذهنی پسران پیش تاثیر فعالیت هاي بدنی و بازي بر  "(.1165آقازاده،محرم. )

 .107-65ص.ص، 27شماره، ،1165تابستان  ، نوآوري هاي آموزشی"دبستانی

 بدنی وزارت آموزش و پرورش . تهران: انتشارات اداره تربیتاسالم و تربیت کودکان(. 1151بهشتی،احمد. )

)چاپ 2.جبیت و مبانی آنآراي دانشمندان مسلمان در تعلیم و تر(. 1167بهشتی، ابوجعفري، فقیهی. )

 سوم(

 . تهران:انتشارات مدرسه1ج  نگاهی دوباره به تربیت اسالمی(. 1167باقري،خسرو. )

-27. تهران: انتشارات مدرسه، صصالگوي مطلوب آموزش و پروش در ج.ا.ایران(. 1161باقري،خسرو. )

 .56-52و21
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 عالمه جعفري. تهران: موسسه نشر آثارارکان تربیت،(. 1110تقی. ) جعفري،محمد

 ، تهران: نشر فرهنگ اسالمی6و  7ج ترجمه و تفسیر نهج البالغه(. 1171جعفري،محمدتقی. )

 چاپ سوم. تهران: موسسه نشر آثار عالمه جعفري ارکان تربیت(. 1110تقی. ) جعفري،محمد

 .تهران: نشر فرهنگ اسالمی6و  7ج ترجمه و تفسیر نهج البالغه(. 1171جعفري،محمدتقی. )

 16-65،ص.ص167.معرفت،ش ورزش و ورزشکار از دیدگاه اسالم(.1112مدنیا،رسول.)حا

 . قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاهبیت در تربیت فرزند سیره تربیتی پیامبر و اهل(. 1166حسینی زاده،علی. )

 ، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.حقوق تربیتی کودک در اسالم(. 1111حاجی ده آبادي، محمد علی. )

 ، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.بیت در تربیت فرزند سیره تربیتی پیامبر و اهل(. 1166حسینی زاده،علی. )

پژوهش هاي ، "فلسفه تربیت بدنی با رویکرد اسالمی "(. 1112خسروپناه،عبدالحسین و گرگین، باقر. )

 .142 -121(، ص.ص، 4) 1 معرفت شناختی،

 ، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.بیت سیره تربیتی پیامبر و اهل(. 1161داوودي،محمد و حسینی زاده،علی. )

 ، به نقل از کتابخانه الکترونیکی مدرسه فقاهت201،ص 1دانشنامه جهان اسالم،ج

نشکده علوم ، پایان نامه دکتري، دانشگاه تهران، دازنان و بازتعریف هویت اجتماعی( 1161عت جاه، مریم )رف

 اجتماعی

 ، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.نقد مبانی فلسفی فلسفه براي کودکان(. 1111ستاري، علی. )

دانشگاه  اندیشه دینی، ،"نظریه ي حرکت جوهري: پیامدهاي فلسفی تربیتی "(.1165شریفانی،محمد. )

 .117-11(، ص.ص،21) 6شیراز. 

توازن روح و جسم در مدار تربیت اسالمی، نگرشی تطبیقی با  "(.1111قمی،محسن )شریفانی،محمد و 

 .172-115(،ص.ص1،)1، دانشگاه شیرازاندیشه دینی ،"مکاتب دیگر

 .تهران:به نشرمبانی و اصول آموزش و پرورش(.1167شکوهی،غالمحسین)

 266.ص7.جتفسیر المیزان(.1154طباطبایی،محمد حسین.)

اهداف، مبانی، اصول وروش هاي تربیت بدنی در (. 1160عبدالهی، مجتبی، فرخی، احمد، باقري،  خسرو، )

 .101 -110(، ص.ص، 5) 5 حرکت،تربیت اسالمی، 

فلسفه تعلیم و (زیر نظر محمدتقی مصباح یزدي، 1111فتحعلی،محمود،مصباح،مجتبی و یوسفیان،حسن)

 ، تهران:انتشارات مدرسهتربیت اسالمی

 .تهران:امیرکبیرروان شناسی بازي(.1111سگري زاده، قاسم.)ع

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/519216/%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87-%db%8c-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%ac%d9%88%d9%87%d8%b1%db%8c--%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/519216/%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87-%db%8c-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%ac%d9%88%d9%87%d8%b1%db%8c--%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c
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 .تهران:سمتسیر تحول آراي تربیتی در غرب(.1112کاردان،علیمحمد.)

 : سلمان، دریچه نو.اي در جامعه معاصر هاي ویدئویی و رایانه عصر بازي: بازي(. 1110کوثري،مسعود. )

 . تهران: سمتدبستانمبانی آموزش و پرورش پیش (. 1111مفیدي، فرخنده. )

 .تهران:انتشارات مدرسهبازي هاي آموزشی(.1110مقدم و ترکمان)

 .تهران:صدرا22ج . مجموعه آثار شهید مطهري(. 1161مطهري،مرتضی)

، ترجمه ي بهروز حدادي، قم، مرکز مطالعات مقدمه اي بر تفکر نهضت اصالح دینی(. 1162آلتسر،مگ گراث)

 و تحقیقات ادیان و مذاهب
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 ارتباط گراییفلسفه تربیت ونگاه واسازی گرایانه به یادگیری سنتی دربرابر  نظریه یادگیری 

 

3سیده نجمه تقوي نسب 
 

 8دکتر محبوبه فوالدچنگ

 0دکتر محمد حسن کریمی

 

 :چکیده

جهان امروز به سرعت در معرض اطالعات و تغییر و تحوالت حاصل ازآن قرار گرفته است. امروزه توسعه اطالعات 

شدت تحت تاثیر تکنولوژي  مانند قدیم به کندي صورت نمی گیرد بلکه به سرعت درحال رشد است. یادگیري به

و  سیستم هاي ارتباطی است. نظریه هاي یادگیري گذشته  به تنهایی جوابگوي فراگیران عصر حاضر نمی باشد. 

وجود تکنولوژي و ارتباطات  گسترده سبب شده است  که تئوري یادگیري به عصر دیجیتال قدم بگذارد. این 

به سواالت زیر است: اصوال نظریه ارتباط گرایی چیست و درتقابل   مقاله با روش تحلیلی و استنتاجی در پی پاسخ

با یادگیري سنتی چه ویژگی هایی دارد. در پایان با استفاده از رویکرد واسازي گرایانه  به بررسی ویژگی هاي 

دایی به یادگیري سنتی و یادگیري ارتباط گرایی پرداخته می شود و به این نتیجه می رسیم که باید نگاه ساختارز

روند یادگیري کنونی در مدارس داشت. زاویه نگاه به این امر بایدتغییرکند تا بتوان با استفاده از یادگیري ارتباط 

 گرا جوابگوي نیازهاي یادگیرندگان عصر دیجیتالی بود.

 ساختارشکنی-یادگیري سنتی  -یادگیري  ارتباط گرا  -: ارتیاط گراییکلید واژه

 

 مقدمه وبیان مساله

هنگامی که سخن از یادگیري به میان می آید بی شک انواع نظریه هاي یادگیري از جمله رفتارگرایی ، 

ساختارگرایی ، شناخت گرایی و... مدنظر قرار می گیرند. این تئوري ها جهت پاسخ به نیازهاي فراگیران در زمان 

ند و براي ارتقا بخشیدن به مفهوم ، شرایط هاي مختلف همواره در اختیار مربیان و دست اندرکاران تربیتی بوده ا

و اصول یادگیري مورد استفاده قرار گرفته اند. چنانچه تا به امروز همچنان به عنوان ابزارهایی علمی در محیط 

داشت. اما آنچه مسلم است تئوري هاي یادگیري سنتی  هاي آموزش رسمی و غیررسمی کارآیی داشته و خواهند
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زه عصر حاضر درگیر مسائل تکنولوژي و دیجیتالی نگردیده بودند. امروزه جوامع به سرعت در هیچ زمانی به اندا

درحال گذر از دوران صنعتی و ورود به عصر انقالب ارتباطات هستند. پدیده هاي نوظهور و پیچیده اي همچون 

و ده ها مورد دیگر نظیر این، در حال شکل گیري  1، آموزش الکترونیک 2، تجارت الکترونیک1یادگیري الکترونیک

و گسترش هستند. تحوالت مذکور این باور را تایید می کند که جهان به سرعت درحال تبدیل شدن به یک 

(. به عبارتی دنیا به سوي پدیده جهانی 104:  1110فرهنگی و اقتصادي مشترک است )مرزرقی، 4فضاي اجتماعی

تحت تاثیر این پدیده، درحال .... و عنا که کلیه نهادهاي آموزشی و پرورشی، اجتماعیبه این م شدن پیش می رود،

تغییر و تحولند. در یک چنین تحول سریع، مفاهیم یادگیري سنتی و ثابت نیز با چالش هاي جدید روبرو می 

ئل مربوط به شوند به طوري که به تنهایی نمی توانند در محیط هاي اجتماعی و آموزشی کنونی جوابگوي مسا

مدارس نمی توانند با شیوه هاي قدیم  کند ، یادگیري باشند. از سوئی در این تحوالت نقش مدارس نیز تغییر می

پاسخگوي نیازهاي جدید دانش آموزان در عصر دیجیتال باشند. به همین دلیل الزم است که ساختار آنها به گونه 

باطات جدید و هماهنگی با دنیاي تکنولوژي و شبکه ها را داشته هاي الزم براي برقراري ارت اي باشد که توانایی

به دنبال یافتن راهی است که به کمک  7با ارائه نظریه یادگیري ارتباط گرا 7باشد. در این میان جرج زیمنس

ه تئوري یادگیري هاي قبلی بیاید. این نظریه باید توانایی هم سوکردن یادگیري با تحوالت عصر دیجیتالی راداشت

 باشد و همچنین باید به گونه اي باشد که به یادگیرندگان توانایی استفاده از اطالعات گسترده و بی شمار را بدهد.

باتوجه به موارد گفته شده این مقاله در تالش است تا با پرداختن به یادگیري ارتباط گرایی از سه منظر فرایند  

الت زیر پاسخ دهد: فرایند یادگیري در نظریه ارتباط گرایی یادگیرنده ، به سوا یادگیري،   محیط یادگیري و

چگونه است؟ یادگیرنده در این نظریه چه ویژگی هایی دارد ؟ محیط یادگیري به زعم ارتباط گرایی چه 

خصوصیاتی باید داشته باشد؟ همچنین در این باره که یادگیري سنتی از این سه منظر چه تضاد و تقابلی با 

ي موجود بین یادگیري سنتی و ارتباط گرایی، با  ارد بحث خواهد شد. در پایان باتوجه به تضادهاارتباط گرایی د

یا ساختار شکنی ، به بررسی چگونگی همسویی روش هاي یادگیري پرداخته می 5استفاده از روش واسازي گرایی

 شود. 
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 نظریه ارتباط گرا چیست؟

ایده هاي خود را مورد توزیع دانش در       1. در ابتدا زیمنس و داونزارتباط گرایی یک نظریه یادگیري روبه رشد است

مورد بحث قرار دادند. زیمنس ارتباط گرایی را به عنوان یادگیري در شبکه و داونز  2007وبالگهاي شان در سال 

براي عصر  با عنوان مقدمه دانش ارتباطی معرفی نمودند. از آن به بعد یک بحث گسترده در ارتباط با یادگیري

دیجیتال درگرفت. با توجه به اینکه اطالعات در این عصر به سرعت در حال تغییراست، اعتبار و دقت آن هم 

ممکن است در طول زمان با توجه به کشف هاي مربوط به یک موضوع تغییر نماید. لذا با گسترش درک افراد از 

است. در ارتباط گرایی نقطه شروع براي یادگیري موضوع و توانایی آنها، یادگیري موضوعات هم رو به تغییر 

هنگامی اتفاق می افتد که دانش از طریق فرایند اتصال یادگیرنده و اطالعات به جامعه یادگیرنده مربوط می شود 

( می گوید: یک جامعه یا شبکه از مجموع مناطق شبیه به هم تشکیل شده است که به تعامالت 2004. زیمنس )

ها و محاورات اجازه تبادل را می دهد. در مدل ارتباطی یک جامعه یادگیرنده به عنوان یک گره ، اشتراک گذاري 

از نقاط اتصال روي یک شبکه ایجاد می 2توصیف می شود که همیشه قسمتی از یک شبکه بزرگتر است. گره ها

ه اند.گره ها از نظر شوند، یک شبکه از دو یا چند گره مرتبط به منظور به اشتراک گذاشتن منابع تشکیل شد

اندازه و قدرت متفاوتند و این تفاوت به مقدار اطالعات و تعداد افرادي که از طریق این گره ها به هم مرتبطند 

بستگی دارد. در ارتباط گرایی گره می تواند کوچکترین واحد اطالعاتی درون مغز یک انسان،یک رایانه تا شبکه 

 هاي گسترده ارتباطی باشد.

 رایی از نظر زیمنس بر پایه اصول زیر است: ارتباط گ

یادگیري و دانش نیازمند دیدگاه هاي متنوعی است تا دیدگاهی جامع ارائه شود و امکان انتخاب بهترین  -1اصل 

 رویکرد فراهم شود

 : یادگیري فرایند تشکیل شبکه اي از ارتباط گره هاي تخصصی یا منابع اطالعاتی است2اصل

 شبکه ها مستقر است.: دانش در 1اصل 

: دانش ممکن است درتجهیزات غیربشري وجود داشته باشد و دیگر اینکه یادگیري توسط فناوري میسر یا 4اصل

 تسهیل می شود

 : ظرفیت بیشتر دانستن مهم تر ازآن چیزي است که هم اکنون دانسته می شود .7اصل

 ه یک حالت یا محصول نهایی(.: یادگیري و دانستن فرایندهاي دائمی وهمیشگی هستند )ن7اصل

: امروزه ،توانایی دیدن ارتباط ها و شناسایی الکوها وخلق معنا بین زمینه ها ،عقاید ومفاهیم ، مهارت 5اصل

 بنیادي افراد به شمار می رود.

                                                   
1 Downes 
2 nodes 
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 : روزآمدي )برخورداري از دانش صحیح وروزآمد( هدف تمام فعالیت هاي یادگیري ارتباط گراست.6اصل

سازي ، یادگیري است .انتخاب آنچه باید یادگرفته شود ومعناي اطالعات ورودي از دریچه یک  : تصمیم1اصل

 واقعیت در حال تغییر نگریسته می شود..

به طور کلی ارتباط گرایی دیدگاهی است که دانش وشناخت را به شکل توزیع شده و درشبکه هایی از افراد و 

 (.72: 1166رشد در این شبکه هاست )اسکندري فناوري می بیند و یادگیري فرایند ارتباط 

 

 فرایند یادگیري در ارتباط گرایی

است که  1زیمنس معتقد است یادگیري امري تکاملی است، یک رخ داد یا هدف نهایی نیست بلکه یک فرایند

رایند (. ف1161درآن ما نیازمند دیدگاه هاي کل نگرانه و چندوجهی به یادگیري هستیم )اسکندري وهمکاران، 

مسیر و جریانی است که طی می شود تا ورودي ها به خروجی ها تبدیل شوند . زیمنس طبق اصل دوم، یادگیري 

را یک فرایند ساخته شده از شبکه ها و برقراري ارتباط بین گره ها می داند و در اصل ششم دانش ویادگیري را از 

مري انباشتی است و تا وقتی که شبکه ها و گره ها کند. لذا یادگیري ا فرایندهاي مداوم و پیوسته محسوب می

وجوددارند یادگیري نیز ادامه خواهد داشت. در این جا یادگیري رویدادي تک جهتی نیست که مسیر آن 

مشخص و ساخت مند باشد بلکه طبق نظریه ارتباط گرایی حالت آشفته و آشوب وار را داراست لذا نمی  کامال

همیشگی همراه باشد. دراین فرایند نتیجه و محصول نهایی مدنظر نیست. این فرایند به تواند با بسته بندي و نظم 

(. نظریه ارتباط 170: 1166شکل خطی نیست بلکه به شکل یادگیري چرخه اي و مارپیچی است )زیمنس 

رنامه بر این ادعا است که یادگیري اجراي منظم یک راه حل و پیروي از یک مسیر و یک نقشه از پیش ب گرایی

ریزي شده نیست. در شبکه یادگیري نقطه شروع و پایانی رانمی توانیم مشخص کنیم لذا در  ارتباط گرایی 

هرگونه یادگیري شروعی براي ارتباط و یادگیري بعدي است. بنابراین عمل کردن به موازات جریان دانش و تعامل 

یادگیري تاثیر دارد. زیمنس در این باره معتقد با محیط و سایر عواملی که از قبل قابل پیش بینی نیستند در 

 است که شناخت ویادگیري اغلب در فرایند عمل اتفاق می افتد. 

 

 یادگیرنده درارتباط گرایی

سرچشمه یادگیري  2شخص یادگیرنده به عنوان یک عنصر اصلی در جریان یادگیري محسوب می شود. واتیکنس

نی را تنها به عنوان عوامل تسهیل کننده به حساب می آورد )سیف، کمک هاي بیرو را در یادگیرنده  می داندو

                                                   
1 Process 
2 Watkins 
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یادگیرنده در  گرایی نیز درارتباط است. یادگیري (. اومعتقداست که یادگیرنده همواره درقلب فرایند11: 1161

د گذاري و پیداکردن اطالعات جدید مرتبط خواهد شد. در این فراین اي به شبکه براي اشتراک یک فرایند چرخه

یادگیرنده خود به عنوان یک عامل خلق دانش در نظر گرفته می شود نه فقط به عنوان یک مصرف کننده. او 

می  ارتباط گرایی تاکید 5حتی می تواند شبکه را از طریق حوزه هاي متعدد دانش شکل دهد. زیمنس در اصل 

و مفاهیم یک مهارت اصلی است)اسکندري هاي بین رشته ها ایده ها  کندکه براي یادگیرنده توانایی دیدن ارتباط

( . ارتباط گرایی عمدتا با رشد شناختی مرتبط است. زمانی که یادگیرنده در ایجاد و خلق دوباره 61وهمکاران

شبکه هاي یادگیري خود درگیر می شود، درک او از طریق فراشناخت و ارزیابی عناصر شبکه افزایش می یابد 

آید، بلکه دانش از طریق شبکه هاي جهانی شکل می  نمی ا در ذهن افراد بوجودزیمنس معتقد است که دانش تنه

گیرد. در واقع فهم و یادگیري یک توزیع از ارتباطات در سراسر شبکه است و     مجموعه اي از اتصاالت عصبی 

دو (. براین اساس 2006در هم تنیده شبکه است)هیل،  است که مستلزم بودن در یک حالت فیزیکی خاص و

مهارت مهم که در ارتباط گرایی به یادگیرنده کمک می کنند، عبارتند از توانایی براي جستجو و پیداکردن 

اطالعات و سپس توانایی براي فیلترکردن و تصمیم سازي براساس اطالعات بدست آمده )همان(. در ارتباط گرایی 

ن یک گره قابل رویت است و در شبکه جایگاه فضا براي ابراز وجود یادگیرنده فراهم است چرا که خود به عنوا

مشخصی دارد. ارتباط گرایی برخود سازماندهی یادگیرنده تاکید دارد و معتقد است اصل یادگیري خاصیت 

رشد یادگیري دانش آموز  شدید کنترل غیرمتمرکز دارد و نیازي به کنترل شدید بر فرد یادگیرنده نیست چرا که

 کاهش می دهد. را هم

 

 یادگیري درارتباط گراییمحیط 

ارتباط گرایی، یادگیري در مجموعه اي رخ می دهد که متشکل از دیدگاه هاي بسیار متفاوت و  1طبق اصل

متنوع است. هر یادگیرنده در سازمان خود داراي یک شبکه یادگیري مردمی است سالمت این شبکه تحت تاثیر 

ور دارد. اگر زیست بوم یا شبکه ها سالم باشد امکان رشد مناسب بودن زیست بومی است که یادگیرنده در آن حض

و شکوفایی شبکه ها فراهم می شود. زیمنس معتقداست که یادگیرنده فعاالنه شرکت خود را در شبکه و زیست 

(. اومعتقد است که براي رسیدن به یک زیست بوم اثربخش، باید ویژگی 145: 1166آغاز می کند)زیمنس،  1بوم

در نظر گرفت از جمله اختصاص فضاهایی براي ارتباط مربیان و یادگیرندگان جهت بحث و گفتگو  هاي خاصی را

، انعطاف  ها بایدداراي ساختار غیرمتمرکز وتبادل اطالعات و دانش در محیط. همچنین زیست بوم
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باشد و در وغیررسمی باشند. یک محیط مشارکتی و غنی از ابزار که در عین سادگی از پیچیدگی ها دور 1پذیر

است که بیشتر 2قبال تجربه و خطا، تحمل باالیی داشته باشد. درارتباط گرایی ، یادگیري دانش یک امر توزیعی

(. باتوجه به تاکید 2005است و حاصل تجربه و تعامل در یک جامعه و شبکه است )داونز  1شامل شبکه ارتباط

کالس درس و مدرسه نیز به عنوان یک زیست بوم ارتباط گرایی بر محیط وشبکه هاي اجتماعی موجود درآن، 

 فضاي وجود ازجمله حائز اهمیت است. لذا الزم است به ویژگی هاي شبکه هاي یادگیري در کالس هاي درس

شدید توجه شود. درارتباط گرایی تاکید بر رشد و کنترل درونی محیط و  تمرکز عدم و پذیر انطباق انعطاف، قابل

درون  ها باید بتوانند خود را از بوم بیرونی(. زیست شدید یادگیري است نه نظارت

. ارتباط گرایی  نگاه کل  اینکه ساختمند،سازماندهی شده و دستوري باشند نه یابند  پرورش و کنند تقویت

و چندوجهی به یادگیري دارد پس به زیست بوم ها و شبکه هاي مختلف هم به شکل سیستمی و کلی  4نگرانه

شبکه ها هر فردي را از هرجا و مکانی می توانند به درون کالس بیاورند، در این حالت یادگیري کند.  توجه می

(. آنچه 1110پدیده اي شبکه اي می شود که به واسطه فناوري ها و اجتماع شکل می گیرد )رضایی ونثري، 

نبال پرسش هاي مشخص است دانش در محل اقامت یادگیرندگان نیست بلکه در محل تالقی اطالعات و به د

(. در محیط یادگیري 2005مربوط به عالیق مشترک افراد و ارائه بازخورد به یکدیگر بوجود می آید )داونز، 

و به مساله یادگیري از فضاي  گردد گرا به همه عوامل از جمله مدرسه سازمان جامعه فرد و... توجه می ارتباط

گیرند. پس الزم است که به  مرتبط تحت پوشش قرار می شود به گونه اي که همه شبکه هاي می باالتر نگاه

صورت کل و مجموعه به محیط یادگیري توجه شود،چرا که بنا به نظر داونز، یادگیري و دانش در مجموعه اي از 

یک  7رویدادها رخ می دهد معنا و یادگیري از یک واحد نمادین و منفرد به دست نمی آید بلکه حاصل تعامل

 هایی است که درشبکه ها و زیست بوم ها قرار دارند.مجموعه از واحد

 

 یادگیري ارتباط گرا در تقابل با یادگیري سنتی

تاییداکثر مربیان وصاحب نظران فرآیند ایجاد تغییر نسبتا پایداري از رفتار و یا  یادگیري درتعریف سنتی مورد

یی از نظر ارتباط گرایی یادگیري عبارت (. از سو12: 1161توان رفتاري که حاصل تجربه است، می باشد )سیف، 

و شکل گیري شبکه  7است از فرآیندخلق گره ها و ارتباطات جدید، به عبارت دیگر یادگیري فرایند شکل دهی

 ( . حال به بررسی تفاوت هاي اصلی بین این دو تعریف و رویکرد پرداخته می شود:2007هاست )زیمنس، 
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ه معنی فعالیت هایی است که فراگیر انجام می دهد تا یادگیري در اوشکل تجربه در تعریف سنتی یادگیري ب  -1

بگیرد. منظور از تجربه در این تعریف، تاثیر متقابل بین محرک هاي درونی و بیرونی و یادگیرنده است )سیف، 

)گوتک، تجربه به معنی نوعی داد و ستد بین فرد یادگیرنده و محیط او می باشد   1از نظر دیوئی .(12: 1110

(. اما ارتباط گرایی معتقد است یادگیري چیزي بیش از کسب تجربه است یادگیري فرایندي است که 121: 1110

شامل چندین مرحله با چندین مولفه متمایز است. بررسی، تحقیق، گزینش ، تصمیم گیري ،رد کردن و... همگی 

(. 74:  1166یري انجام می شوند )زیمنس، فعالیت هاي مقدماتی هستند که حتی قبل از ورود به تجربه یادگ

 بنابراین مفهوم تجربه درنظریه ارتباط گرایی گسترده از تعاریف عادي یادگیري است.

در تعریف سنتی یادگیري تاکید اصلی بر فرد یادگیرنده است به این نحو که ذهن فرد رویدادها را دریافت  -2

دهد. به عبارتی در این یادگیري ذهن  ملکرد،آنها را نشان میکرده و سپس پردازش می کند و به شکل تغییر درع

فردي فعاالنه عمل می کند. اما در ارتباط گرایی طبق اصل دوم که یادگیري را فرایند تشکیل شبکه به وسیله 

ها می داند، ذهن فرد دائما در حال ارتباط سازي است و به دنبال برقراري ارتباط بین شبکه هاي مختلف  گره

حاصل این ارتباط سازي ها، یادگیري است. بنابراین فعالیت ذهن همراه با اجتماعی از یادگیرندگان مطرح  است.

است . در یادگیري سنتی، بیشتر تاکید بر شبکه درونی )مغز( افراد است اما در ارتباط گرایی تاکید بر شبکه هاي 

ت که دانش تنها در ذهن افراد بوجود نمی آید که بیرون از مغز قرار دارند، بیشتر است. زیمنس نیز معتقد اس

(. طبق نظر ارتباط گرایی فرد هم خود شبکه 2001دانش از طریق شبکه هاي جهانی شکل می گیرد)زیمنس ،

است هم می تواند درون یک شبکه بزرگتر اجتماعی که آن هم داراي شبکه هاي دیگري است یادگیري داشته 

 باشد.

محیط به شکل محدودي درنظر گرفته می شود و تنها جایگاه فرد و زمینه اي را  در تعریف سنتی یادگیري، -1

دانش در  1که در همان شرایط در آن قرار دارد ، مورد تاکید است اما در نظریه یادگیري ارتباط گرایی طبق اصل 

یري بسیار فراتر بنابراین محیط یادگ تري را دربرمی گیرد. محیط مفهوم وسیع و گسترده شبکه ها مستقر است و

ازآن جایی است که فراگیر درآن قرار دارد ومی تواند کیلومترها از شخص یادگیرنده فاصله داشته باشد. لذا 

یادگیري درمحیطی چند وجهی وتلفیقی صورت می گیرد که تغییر در هر جز از آن بر یادگیرنده تاثیر خواهد 

 داشت. 

ارتباط گرایی بیان می کند که ظرفیت 4ها است. زیمنس در اصلدرتعریف سنتی یادگیري تاکید بر دانسته  -4

توانایی دیدن ارتباط ها و  5بیشتر دانستن مهمتر ازآن چیزي است که هم اکنون دانسته می شود. در اصل 

شناسایی الگوها و معنایابی زمینه ها و مفاهیم را از مهارت هاي بنیادي یادگیرنده مطرح می کند. بنابراین در این 
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عریف به یادگیرنده به عنوان یک ظرف خالی که باید پر شود نگاه نمی شود بلکه تاکید اصلی بر قدرت انفعال ت

یادگیرنده و مشارکت تاملی افراد است به گونه اي که فرد در مورد خود و جامعه و محیط به عنوان یک کل تامل 

 و تعمق نماید.

ر خودکارآمدي و خودکنترلی کمتر از ارتباط گرایی است . نگاه در تعریف سنتی تاکید بر توانایی فرد مبنی ب -7

سنتی به دانش به عنوان یک هستار تصور می شود که فرد باید آن را درون خود داشته باشد. وقتی این نگاه کنار 

گذاشته شود ویادگیري به عنوان عملکردي ازعناصر توزیع شده توصیف گردد ،یادگیري به امري اکتشافی که 

(.در ارتباط گرایی افراد فعاالنه 62:  1166یرندگان خود آفریننده آن خواهند بود تبدیل می گردد)زیمنس،یادگ

درگیر ساختن وبازسازي شبکه یادگیري خود می شوند. این امرهمان تقویت بعد فراشناختی است،آن دسته از 

زگاري بیشتري دارند.این روش ها در روش هایی که یادگیري مستقل را ترویج دهند، با دنیاي نامتعین امروز سا

که از ویژگی هاي آن نظارت وتنظیم فرآیندهاي شناختی است، مطرح می شوند  1غالب فراشناخت

(.به طور کلی در یادگیري ارتباط گرا تاکید بر توانمندي واختیارات یادگیرندگان است به  175: 1110)مرزوقی،

 یري دست به ابتکار وخالقیت بزنند.نحوي که خود در موردخلق دانش در جریان یادگ

در یادگیري سنتی، یادگیرنده وارد یک سیستم شده و از طریق سخنرانی ها و دوره ها و ... درمعرض دانش و  -7

است درحالیکه در ارتباط گرایی  2(. به عبارتی یادگیري انتقالی52: 1166، یادگرفتن قرارمی گیرد )زیمنس

نمی شود. اما یادگیري ارتباط گرایی به طور پیوسته از طریق برقراري ارتباط با یادگیرنده وارد سیستم یاکالس 

عناصر وفعالیت هاي متفاوت در جریان زندگی واقعی یادگیرنده رخ می دهد ومحدود به مکان خاصی نیست. براي 

از این نقاط می او درهر جایی که قرار دارد نقطه اي از شروع و تداوم یادگیري است و کالس هم تنها گوشه اي 

 باشد.

درنگاه سنتی یادگیري نتیجه یک سري اعمال وکارهایی است که توسط معلم واطرافیان در یادگیرنده به   -5

دست به کار شوند تا  است که همه عوامل باید 1وقوع       می پیوندد. به عبارتی در اینجا یادگیري یک فرآورده

ایی معتقد است درعصراینترنت دانش به مثابه یک فراورده تلقی نمی ارتباط گر شاگردان به نقطه مدنظر برسند.

 اطارتب یادگیري (. در14:   1166گردد لذا بایدبه طور نامحدود به دنبال بازبینی ، ارتباط وتغییر بود )اسکندري ،

 جریان یادگیري یک فرایند است که در هیچ نقطه اي متوقف نمی شود. گرا
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 وساختارشکن به یادگیري ارتباط گرا و یادگیري سنتینگاه واسازي گرایانه 

در شرایطی که توسعه اطالعات به سرعت صورت می گیرد و تغییرات بی شماري در نتیجه افزایش دسترسی به 

اطالعات و فنآوري درحال رخ دادن است این سواالت مطرح است که یادگیري سنتی تاچه حد پاسخگوي نیازهاي 

ست. یادگیري سنتی چگونه می تواند هم سو و همگام باتحوالت عمل کند و چه اصالحات و یادگیرندگان امروزي ا

تغییراتی در روش هاي یادگیري نیاز است. چه تغییراتی در روش هاي سنتی الزم است تا بستر مناسبی براي 

وق از روش یادگیري در عصر دیجیتالی و فنآوري فراهم شود.دراین مقاله جهت رسیدن به پاسخ سوال هاي ف

 استفاده شده است.1شالوه شکنی

یکی از روش هاي متناظر با رویکرد  2این واژه معادل عبارتی همچون واسازي، ساختارزدایی است. روش واسازي

کیفی و از روش هاي پژوهش فلسفه تعلیم وتربیت است. پژوهش واسازانه درتعلیم و تربیت حاکی از این خواهد 

تربیت به بازشناسی عوامل تضاد در ساختار آن پرداخته و مراحل پژوهش را براي بود که فیلسوفان تعلیم و 

 و تکنیک ها این استعمال کثرت نتیجه در حال، این با (.2002رسیدن به نتیجه مطلوب طی نمایند )بیستا، 

 موقعیت یک درونی تناقض به اعتراض یا انتقاد مترادف عنوان به ساختارشکنی بیشتر امروزه اصطالح نظریات،

 پرسشگري به مفهوم را آن می توان ، می کند مطرح هم پیترز که ( همانطور 2010می شود ) بالکین، استفاده

 و متن چندگانه از معناي و تفسیرها وجود ، معنا تکثر امکان آن که نتیجه200) 1،  پیترز( کرد هم تعریف  افراطی

 باشد.  مرتبه اي و دوتایی تقابل هاي زدن برهم

ممکن است این گونه فکر شود که ساختار شکنی قصد تخریب متافیزیک را دارد، اما این چنین نیست شالوده 

شکنی فراتر از تخریب است و در درجه اول تاکید بر پیداکردن آن واژگانی می کند که در شرایط بازي هاي زبانی 

یک  بلکه نیست نیز ویرانگري یا تخریب ، ساختارشکنیبه عقب رانده      شده اند یا فراموش گردیده اند. 

براي آگاه  تالش معناي به است مفروضات همه ومرورسازي کردن زیررو ، اکتشاف ، تحقیق معناي در پرسشگري

ازآن می  مرکززدایی هدف با متن خوانش نوعی را اوساخت شکنی  (. 1995،  ) ایجی ویرانگري معناي به نه سازي

 دانست.

در این میان ما نمی توانیم جایی مطمئن بیابیم و با اطمینان بگوییم از اینجا باید واسازي را شروع کرد. باید  

(. اما می توان از نقاط عینی و 2002بدانیم که هیچ نقطه اي خاص براي شروع این حرکت وجود ندارد)بیستا، 

بایدبه کلمه و مفهوم هاي جدید، نه آنچه از  مطلقی که مورد پذیرش یک متن هستند نقطه عزیمت را شروع کرد.

قبل بوده پرداخت. واسازي ساختاري است که تقابل میان درون و بیرون در آن برقرارنیست. ما باید درهمان لحظه 

                                                   
1 deconstruction 

 کتاب رویکردها وروش ها در فلسفه تعلیم وتربیت آمده است1این ترجمه از دکتر خسرو باقري در فصل - 2
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 به کارگیري ساختارها و چارچوب هاي فکري خود، از تناقضات و شرایط متضاد و تفاوت ها آگاه باشیم. 

ه یکی مستلزم نفی یا کم ارزشی دیگري است، در این تفاسیر همیشه قطب نخست بر تقابل هاي دوتایی همیش

: 1167قطب دوم اولویت دارد و این باعث می شود که یکی در حاشیه و دیگري دراصل قرار گیرد )ضیمران، 

 برتري يافشا ، ساختارها در ازیافتن دوگانگی ها است عبارت ساختارشکنی در تاکید اصول مورد درنتیجه (.115

 و مغلوب )خلیلی قطب طرح براي نمودن زمینه اي فراهم حاکم و قطب برتري نفی ، دوگانه دو قطب هاي از یکی

دراین پژوهش با توجه به مفاهیم کلیدي ساختارشکنی، در دو حوزه مربوط به فرایند یادگیري و (. 1389، باقري

 محیط یادگیري به جستجوي دوگانگی ها پرداخته می شود.

 

بازشناسی قطب هاي تضاد درمتن یا جستجوي دوگانگی: یکی از خط مشی هاي واسازي معطوف به   -1

(. دراین رابطه باید نشان داد که چگونه 1161: 407بازشناسی قطب هاي تضاد در یک متن خواهد بود )باقري، 

ثانوي قرار گرفته است. یک قطب ازاصالت و اولویت برخوردار است در حالی که قطب دیگر در حاشیه و مرتبه 

همچنین در واسازي ، متن اهمیت خاصی دارد . متن محدود به اثر نوشته شده نیست بلکه هر رخدادي اعم از 

اجتماعی ، سیاسی ، آموزشی ...  می تواند به منزله متن در نظر گرفته شوند که براین اساس در هر ساختار یا 

(. در این جا متن موجود در یادگیري رامی توان 407: 1110، متنی تضادي میان دو قطب جریان دارد)باقري

فضاي حاکم برآموزش جامعه و محیط مدرسه در نظرگرفت که در قرن حاضر همان فضاي مجازي و دیجیتالی 

 است. 

 الف( حوزه محیط آموزشی:

امل مدرسه محیط آموزشی جزء کوچکی از متن شبکه ها و جامعه یادگیري است. الیه هاي رسمی این محیط ش

و کالس درس می باشد. به لحاظ ساختاري و کارکردي محیط سنتی یادگیري در برابر محیط یادگیري ارتباط گرا 

 شامل قطب هاي متضاد زیر می باشد:

 محیط ارتباط گرا محیط سنتی

 کل نگري جزء نگري

 نیمه متمرکز متمرکز و رسمی

 انعطاف پذیر و متغیر ثابت و رسمی

 متنوع و غنی از ابزار تک ابزاري
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 ب( حوزه فرایند یادگیري در متن درس و مدرسه:

مهمترین دوگانگی هاي موجود در فرایند یادگیري که در متن رسمی سنتی کالس و درس و مدرسه در تقابل 

 باعصر ارتباطات به چشم می خورند به شرح زیر می باشند:

 یادگیري ارتباط گرا یادگیري سنتی

 یادگیري مشارکتی فرديیادگیري 

 شاگرد محوري معلم محوري

 فرایند مدار نتیجه گرا

 کنترل درونی کنترل بیرونی

 

جستجوي آالیش قطب ها: در این مرحله باید مشخص شود که واژه هاي دوگانه چگونه یکی بر دیگري مسلط  -2

دارند. در این پژوهش در محیط هاي ( به عبارتی این قطب ها چگونه تحت تاثیر هم قرار 61: 1165است )بوژه، 

یادگیري سنتی قطب هاي غالب جزنگري و محدود بودن است. نگاه محیط هاي یادگیري  سنتی به کلیت 

مجموعه یادگیري وشبکه هاي مختلف نیست و یادگیري غالبا درهمان محیط مدرسه و نهایتا تکالیف موجود در 

به شکل متمرکز و رسمی کنترل می شوند و برنامه هاي خانه دنبال می شود. محیط هاي یادگیري مدارس 

یادگیري به شکل خطی و از قبل تعیین شده است. همچنین درفضاهاي آموزشی برنامه ها به شکل ثابت و مدرن 

هستند به نحوي که در مقابل تغییرات انعطاف پذیري کمی دارند. ابزارهاي اصلی محیط هاي آموزشی محتواها و 

است که به عنوان مهمترین وسیله در اختیار یادگیرنده قرار دارند. از سویی دربعد یادگیري  کتاب هاي آموزشی

نیز تاکید بیشتر بر یادگیري فردي است. معلم در کالس عنصر اساسی و محوري آموزش است.یادگیري سنتی به 

زش اصلی تحت الشعاع این دلیل تاکید بر نتایج امتحانات ، نمره ها و معدل ها  نتیجه گراست به نحوي که آمو

نتایج واقع می گردد و محصول یادگیري با این نمره ها سنجیده می شود. ابزار کنترل بیرونی از قبیل پاداش ها و 

تنبیه ها بیشتر مورد استفاده است و نظارت هاي اولیا و معلمان در امر یادگیري به عنوان یک منبع کنترل مهم 

 در نظر گرفته می شود.

ادن متن در زمینه: حال باید متن ها ونکات ذکرشده در یادگیري سنتی، در زمینه فعلی آموزش قرارد -1

ویادگیري جامعه در عصر اطالعات قرار داده شود. در این صورت آنچه امروز در مدارس و محیط هاي یادگیري 

اي سنتی از یادگیرنده با رایج است و آن تصوري که از یادگیرنده موجود است و نحوه رفتار و انتظارات محیط ه

متن فعلی یک جامعه همخوانی ندارد. متن موجود در محیط هاي اجتماعی امروز بر پایه توسعه سریع اطالعات و 

ارتباطات است و بر توانایی هاي درونی یادگیرندگان در چگونگی مواجه با این اطالعات زیاد و چگونکی ارتباط با 

(. لذایادگیري سنتی نمی تواند جوابگوي نیازهاي فراگیران باشد 2001س، شبکه هاي مختلف تاکید دارد )زیمن
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هاي  بنابراین باید دید با توجه به ویژگی هاي عنصر ارتباطات چه نوع یادگیري در عمل و در مواجه با زمینه

 مربوط بیشتر به کار می آید.

ت که قطب هاي تضاد وارونه شوند و یکی از حرکت هاي اساسی واسازي این اس: وارونه کردن قطب هاي تضاد -4

(. البته باید توجه داشت که وارونه کردن قطب ها تحمیلی نیست و 411رابطه قهرآمیز میان آنها زائل شود)باقري، 

: 1165دهد و رخ خواهد داد )بوژه،  اتفاق سلبی و منفی هم  نمی باشد بلکه واسازي ضرورتی است که روي می

مفهوم هایی که به حاشیه رانده شده اند با مفاهیم غالب جابجا می شوند . مثال نگاه کل  (. بنابراین در اینجا هم61

نگري و سیستمی جایگزین دیدگاه جزیی نگري می شود. توجه به تغییرات و انعطاف پذیري به جاي مسیر ثابت و 

د را به وسایل تک بعدي برنامه هاي دستوري وغیرمنعطف قرارمی گیرد. همچنین استفاده از ابزار متنوع جاي خو

مثل محتوا می دهد. در فرایند یادگیري نیز یادگیري مشارکتی که کمتر به آن توجه می شود با یادگیري فردي 

جایگزین می شود. واژگونی معلم محوري منجر به غالب شدن شاگردمحوري می شود. یادگیري فرایند مدار نتیجه 

هدایت یادگیرنده در جهت کنترل درونی وآموزش راه هاي تقویت  گرایی را به کنار می زند. همچنین توجه به

 فراشناخت جایگزین ابزارهاي نمره، تشویق و نظارت هاي     بیرونی می گردد.

مفهوم پردازي جدید:حرکت اساسی دیگر در واسازي متضمن این است که قطب مغلوب پس از ان که  -7

(. در واقع این مرحله سامان دهی 411: 1110ر شود )باقري، درموضع غالب قرار گرفت، تحت مفهومی جدید آشکا

مجدد متن یا بازنویسی متن براي خلق تجربه و پراکسیس جدید است، به معنی تجربه کردن و آزمودن کنش ها 

(. اکنون با وارونه شدن قطب هاي تضاد می توان مفهوم جدیدي براي یادگیري 12: 1165و روابط جدید )بوژه، 

. براین اساس در یادگیري متناسب متن و زمینه فعلی، محیط یادگیري نسبت به عملکرد مدرسه و فراهم آورد

کالس کل نگرانه و سیستمی عمل می کند، به نحوي که همه اجزا وعناصر موجود با هم در نظر گرفته می شوند 

کز و سلسله مراتبی به و به شبکه هاي مختلف ارتباطی و یادگیري توجه می گردد. کنترل محیط از حالت متمر

سمت شبکه اي بودن هدایت می شود ونظارت کنندگان و    برنامه ریزان  هم خود جزیی ازاین شبکه واقع می 

گردند. در ساختارشکنی حالت جدید، محیط یادگیري تنها به دنبال حذف وضعیت موجود نیست بلکه در مقابل 

ف حواشی و زواید اضافی غیرمرتبط به یادگیري از محتوا تغییرات منعطف و به روز است. محیط یادگیري با حذ

نگري صرف دور می شود به سمت استفاده از ابزارها و سایر محیط هاي غنی و متنوع یادگیري خواهد رفت.  

همچنین با وارونه سازي قطب هاي تضاد، یادگیري تنها در درون خود رخ نمی دهد بلکه از این حالت به سمت 

ه اطالعات کشیده می شود و فراگیرنده داراي توانایی مشارکتی می گردد. در این جایادگیري به فرایندهاي مبادل

نتایج توجه نخواهد کرد بلکه به صورت امري مداوم و مستمر در طول زمان شکل خواهد گرفت که هر قسمت از 

الش می شود که یادگیرنده به این فرایند می تواند نتیجه یادگیري باشد. ابزار کنترل درونی اهمیت می یابد و ت
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 این مهارت مجهز گردد. 

 

 نتیجه گیري:

به طور کلی نظریه یادگیري ارتباط گرا پاسخی است به نیازهاي مرتبط فراگیران درعصر فناوري. باتوجه به ظهور 

با شبکه فضاهاي جدید مجازي باید توانایی هاي الزم جهت مواجه با چالش هاي این دوران ونحوه برقراري ارتباط 

هاي مختلف در یادگیرندگان فراهم شود. واسازي بدین معنی نیست که میان دوقطب یادگیري سنتی با یادگیري 

کند بلکه درمعناي جدیدمفاهیم هرکدام دریکدیگر  ارتباط گرایی تضاد برقرار است و هر کدام دیگري را نفی می

آورند. بنابراین باید  ا زمینه و متن فعلی فراهم میادغام شده و محیط مناسبی را براي معناي یادگیري مرتبط ب

گرا به تنهایی نمی تواند جایگزین نظریه هاي یادگیري قبلی و سنتی رایج باشد.  توجه داشت که نظریه ارتباط

وجود شباهت و اختالف هاي بین نظریه ها و پارادایم ها نیز دلیلی بر کنارگذاشتن یکی به نفع دیگري نیست چرا 

ام ازآنها به نوعی در افزایش و تعمیق یادگیري فراگیر نقش دارند. امامساله مهم این است که هیچ کدام که هرکد

می  بنابراین به حاشیه نروند یا بالعکس هیچ کدام از این نظریات به شکل غالب و مسلط مورد استفاده قرار نگیرند.

 تامل که قدرت می شود باعث که است ییدریادگیري  ارتباط گرا فضا نظر مورد کرد فضاي استنباط توان

 به یادگیرندگان و گردد، ایجاد فرد خود کنترل بر مبتنی مجازي محیطی فضاي در شود و تقویت یادگیرنده

 و پیشین معانی صرفاً فراگیران که می شود فضایی ایجاد مشارکت ورزند. بدین سان، دانش تولید در نحوفعال

 می کنند. شرکت معانی خلق در فعاالنه بلکه نمی دهند؛ راشرح دانسته ها

  

 ارائه راهکارها:

جهت پیوند هرچه بیشتر محیط هاي یادگیري با ارتباط گرایی راهکارهاي اجزایی زیر در مدارس پیشنهاد می 

 گردند:

 مرزبندي نکردن فضاهاي یادگیري خانه، مدرسه اجتماع -

 جهت پیوند مفاهیم با زندگی واقعی و عالیق آنها مرتبط بودن یادگیري با نیازهاي فراگیران و تالش در -

 ایجاد محیطی براي آزمایش و خطا و تشویق دانش آموزان ، نهراسیدن از اشتباهات درسی و... -

 آموزش فراشناخت و خودتنظیمی در امر یادگیري به فراگیران -

 زماستفاده از فضاها و امکان ارتباطات اجتماعی و فراهم کردن زمینه هاي ال -

 جلوگیري از بروز تفکرهاي دوقطبی سیاه و روشن و منعطف بودن در برابر پاسخ ها -

 فراهم کردن فضاهاي مناسب براي خود اظهاري یادگیرندگان بحث و گفتگو و تبادل اطالعات -
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 ه نمودنتاکید نکردن بیش از حد برقالب هاي یادگیري ومحتوا مداري و متناسب با روز به ابزارها و محتواها نگا -
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Information will not be like the old but is growing rapidly. Learning is strongly influenced by 

technology and communications systems. Learning theories present age is not the sole answer for 

the learners. communication technology has made learning theory, provided the digital age. This 

paper presents an Analysis and conclusions method seeks to answer the following questions: What 

are principally oriented connection theory and run counter to traditional learning how peculiarities . 

At the end the approach using deconstruction of measures to examine features of traditional 

learning and learning- connection oriented is discussed and the conclusion reached that should be 

looked at school to deconstruction the current learning. Point of view to be changed it can be used 

for connection-oriented learning needs of learners in the digital age. 
Keywords: connection theory - Learning - Deconstruction – system   
taghavinasab.n@gmail.com .The first author's doctoral student in philosophy of education at Shiraz 

University  mfouladchang@yahoo.com  .Associate  of Shiraz University      
 

 منابع:

(. ارتباط گرایی دررقابت یا همسویی با دیگر نظریه 1161فردانش، هاشم. سجادي، سیدمهدي ) اسکندري، حسین.

 11ص 17هاي یادگیري . فصلنامه روان شناسی تربیتی، سال پنجم ، شماره ،

(. نظریه ارتباط گرایی و تبیین و نقد مبانی معرف شناختی. 1161فردانش، هاشم و دیگران )اسکندري، حسین. 

 21-70،ص  4و  1مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز ، سال ششم، شماره 

(. نظریه ارتباط گرایی به سوي پاردایم نو در یادگیري الکترونیکی 1166اسکندري ،حسین. رضوي، سیدعباس )

 ان: کنفرانس بین المللی یادگیري الکترونیکی . دانشگاه علم و صنعت.تهر

(. رویکردها وروش هاي پژوهش در فلسفه تعلیم وتربیت. تهران: پژوهشکده مطالعات 1161باقري، خسرو )

 فرهنگی 

 کالمی ارتباط بهبودفرایند براي آن از و بهره جستن دریدا آرا .  بررسی ( 1389 )باقري،خسرو و خلیلی،سمانه

  33شماره  نهم، آموزشی، سال نوآوري هاي فصلنامه پرورش. و درآموزش



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

707 

 51(. تحلیل واسازي، ترجمه حسن محمدي. نشریه رسانه علوم اجتماعی.شماره 1165بوژه، دیوید.ام )

 (. دانش و یادگیري ، ترجمه حسین اسکندري. تهران1166زیمنس، جرج )

یادگیري ارتباط گرایی و کاربردآن در طراحی کتاب درسی و  (. نظریه1110رضایی، نثري، شبنم آزمند )

 61-14،ص 24نشریه عیار، شماره  .دانشگاهی

 (. روانشناسی پرورشی نوین، ویرایش ششم، تهران : آگاه1161سیف، علی اکبر )

 (. اندیشه هاي فلسفی درپایان هزاره دوم. تهران: هرمس1167ضیمران، محمد )

 مبانی ، اصول و تحوالت نوظهور تعلیم وتربیت در دوران حاضر. دانشگاه شیراز (.1111مرزوقی، رحمت اله )

 (. برنامه درسی فراشناختی .کرمانشاه: دانشگاه علوم پزشکی1110مرزوقی،رحمت اله. صفري،یحیی ) 

Biesta, J  (2002).Methods in Philosophy of EducationJohn International Studies in the Philosophy 

of Education.This edition published in the Taylor & Francis e-Library 
Balkin , J M, (2010 ).Deconstruction Chapter 23, in: A Companion to Philosophy of Law and 

Legal Theory, second edition, Blackwell. Pp: 361-368. 
Downes,s (2007).An introduction to connective knowledge from http://it.con.uge.edu/itforum/Html. 

Downes, S(2012).Connectivism and connective knowledge //http://creative 

ommons.org/licenses/by.nc-sa13. 
Davis,Clarissa (2008). Review of connectivism. University of Georgia. 

Egea ,K, (1995). The Rivisited and Derrida's Call for Academic Responsibility ,Educational 

Theory, 3, 45.Research, vol 3,No 8 
Hill,Adrian (2008). Connectivism: Learning theory of the Futre or vestige of the past? University 

of wales swansea. 

Peters ,M, (2003). Post-structuralism and Education, Journal of Innovations In Educational 

Siemens ,6(2008). About :Description pf connectivism.Connectivism:A learning theory for todays 

learner,website.http://www.connectivism.ca//html 

Siemens,G(2009).Handbook for Emerging Technologiest for learning .university of manitoba .p.12 
Siemens,G(2004).connectivism.A learning theory for the Digital Age. 

http://www.elearnspace.org/articles/connectivism htm. 
 

 

 

 

  

http://it.con.uge.edu/itforum/Html
http://www.elearnspace.org/articles/connectivism


 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

707 

 تبیین معیارهای ارزیابی عملکرد عناصر آموزشی در نظام تربیت جهانی: از منظر پرورش شهروند نقاد.

 

8، مریم صنعتکارفر3دکتر صمد ایزدي
 

 

 چکیده

نظام تربیت جهانی درجریان تحقق هدف از پژوهش حاضر بررسی معیارهاي ارزیابی عملکرد عناصر آموزشی در 

 هدف پرورش شهروند نقاد می باشد.

از آنجا که امروزه به واسطه جهانی شدن، سرنوشت تمامی افراد، سازمان ها و حکومت ها بیش از پیش به یکدیگر 

ل طرح گره خورده و تأثیرات این فرایند بر تمامی حوزه هاي فعالیت بشري غیرقابل انکار گردیده است و به دنبا

مفهوم شهروند جهانی انتظارات جدیدي از آموزش و پرورش به عنوان عامل معنا بخش به زندگی افراد و ابزاري 

براي پرورش شخصیت انسان و رفع نیازهاي اجتماعی، شکل گرفته است ؛ در چنین شرایطی آموزش و پرورش 

روي کمک کند، بنابراین آموزش و پرورش  می تواند و باید به جوانان براي رویارویی با چالش هاي آتی و پیش

نیازمند یک تحول و دگرگونی اساسی در تمام سطوح می باشد. یکی از حوزه هایی که نیازمند تحول است  بحث 

تعیین معیارهاي ارزیابی عملکرد عناصر آموزشی اعم از مدیران، معلمان و دانش آموزان می باشد. این که چه 

لکرد مدیران، معلمان و دانش آموزان در عرصه تربیت جهانی را باید در نظر گرفت؟ و معیارهایی براي ارزیابی عم

 ویژگی هاي مدیران، معلمان و دانش آموزان به عنوان شهروندان نقاد چه می باشد؟

اسنادي انجام گرفته است به بررسی این مسائل می پردازد. چرا که با  -پژوهش حاضر که با روش تحقیق توصیفی

اهمیت مفهوم جهانی شدن و تأثیر و توسعه روزافزون این پدیده، تحقق هدف پرورش شهروند نقاد  توجه به

نیازمند شناخت، معرفی و بررسی معیارهاي جدید و مناسب تري جهت ارزیابی عملکرد عناصر آموزشی اعم از 

 مدیران، معلمان و دانش آموزان در نظام تربیت جهانی می باشد. 

 ظام تربیت جهانی ، شهروند نقاد، عناصر آموزشی، تفکر انتقادي، ارزیابی عملکرد.ن واژه های کلیدی:
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 . مقدمه3

بهترین چالش ناشی از پدیده جهانی شدن، شکسته شدن قالب هاي موجود، گسسته شدن انحصارها و پیدایش 

در عرصه جهانی  فضاي رقابتی شدید در سطح جهانی است و همه نظام هاي اجتماعی براي تداوم حضور خود

ناگزیر خواهند بود، در جهت تأمین الزامات رقابتی شدن و کسب مزیت رقابتی الزم بکوشند. در آستانه قرن بیست 

و یکم و در بستر روند تدریجی جهانی شدن، نظام هاي اجتماعی گوناگون نظام تعلیم و تربیت نیز از این قاعده 

ارایی خود باید بتواند ارکان، اجزا و زیرسیستم هاي وابسته به خود مستثنی نیست و براي تضمین بقا و استمرار ک

را با الزامات رقابتی شدن همسو سازد . در این راستا نظام تعلیم و تربیت به یک ذهنیت جهانی نیاز دارد و تجهیز 

هاي تعلیم و  این نظام به چنین ذهنیتی در گرو جهانی شدن ذهنیت متولیان آن است. به بیان دیگر متولیان نظام

تربیت باید ضمن تالش در گشودن دریچه اذهان خود روي پدیده جهانی شدن و تحوالت ناشی از آن، رسالت و 

وظیفه استراتژیک و مهم خود را ترویج تفکر جهانی در کلیه اجزاي خود قرار دهند. تحقق ترویج چنین تفکري در 

تلزم برخورداري آنها از نیروهاي دانشگري است که از اجزاي تشکیل دهنده نظام هاي تعلیم و تربیت امروز مس

توانمندي و قابلیت هاي استراتژیک الزم برخوردار و بر تداوم تالش در کسب مهارت هاي جهانی و جهانی 

اندیشیدن و جهانی عمل کردن واقف باشند و بتوانند در مواجهه با ابعاد مختلف جهانی شدن ضمن شناسایی 

 ها امکان تبدیل تهدید به فرصت و بهره گیري صحیح از فرصت ها را فراهم کنند.دقیق فرصت ها و تهدید

جهانی اندیشیدن و جهانی عمل کردن نیروهاي دانشگر در نظام هاي تعلیم و تربیت جهانی شده، به دگرگونی 

ارزیابی عملکرد استانداردها، شاخص ها و ابزار عملکرد آنان منجر می شود و نهایتا معیارهاي متفاوتی را نیز در 

 (.1164نظام هاي تعلیم و تربیت امروز مطرح خواهد کرد ) ابیلی، 

بنابراین با توجه به اهمیت این مسائل، پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی معیارهاي ارزیابی عملکرد عناصر 

 آموزشی در نظام تربیت جهانی درجریان تحقق هدف پرورش شهروند نقاد می پردازد.

 

 نظري مقاله. مبانی 8

 مفهوم جهانی شدن:

به معناي همه گیر شدن است اما از همین کلمه ترجمه هاي دیگري نیز به  Globalizationاین کلمه ترجمه واژه 

عمل آمده است که کمتر در ادبیات این حوزه ها جا افتاده اند نظیر جهانی سازي، سیاره اي شدن وجهان گیر 

یده هاي قرن حاضر است که با ابعاد اقتصادي، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی شدن. جهانی شدن یکی از مهمترین پد

و حتی ابعاد روزمره زندگی در ارتباط است و بر همه مردم، جوامع و کشورها تأثیر گذار می باشد و فعل و انفعاالت 

جهانی شدن را سازمان ها هرچه بیشتر با توجه به پدیده جهانی شدن صورت می گیرد. گیدنز در تعریفی فراگیر، 
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پدیده اي تعریف میکند که تشدید روابط جهانی را در پی دارد. روابطی که موقعیت هاي مکانی دور از هم را چنان 

به هم پیوند می زند که هر رویداد محلی تحت تأثیر رویدادهاي دیگر که کیلومترها از آن فاصله دارند شکل می 

 .(1167گیرند ) شکاري، 

 ه بندي هایی است که می تواند آن را به چند طیف تقسیم کرد:جهانی شدن داراي طبق

این طبقه بندي، جهانی شدن ابتدایی است که ) رونالدو رابر استون( این مفهوم از جهانی شدن را که  طیف اول:

مربوط به بخش هایی از تاریخ پیدایش امپراطوري ها و یکپارچه شدن سرزمین ها و واحدهایی که قبال از هم جدا 

می کند که در میان اتفاق هایی که  بوده اند می باشد، به عنوان جهانی شدن کوچک به شمار می آورد و عنوان

در جهان اتفاق می افتاد پیوندي نبود اما از آن پس همه حوادث به صورت یک مجموعه مشترک با هم پیوند 

خورده اند. به طور کلی منظور از جهانی شدن ابتدایی زمانی است که دولت ها و امپراطوري هاي بزرگ مثل ایران 

 گسترده اي را پیدا کرده اند.  و روم شکل گرفته و شعاع تأثیر

طیف دوم: در این طیف، دوره جهانی شدن مدرن مطرح است. که به اختراع صنعت و تحوالتی برمیگردد که تحت 

 تأثیر انقالب صنعتی به وجود آمد و درواقع دوره شکوفایی تمدن غرب را پایه گذاري کرد. 

طات است که داراي ویژگی هایی می باشد: چهره در این طیف جهانی شدن متأثر از صنعت ارتبا طیف سوم:

سیاست در آن پنهان و غیر شفاف است، ماهیت غیر تحمیلی دارد و هنجارهاي جهانی شدن در قالب تنوع 

فرهنگی و قدرت انتخاب تولید می شود، جهانی شدن در این دوره چند زمانی است و همه عرصه حیات را در 

و هنجارهایی که ایجاد می شوند خودسازمان گرا هستند به این معنی که در یک  برمیگیرد، در نهایت اینکه نهادها

 .بافت طبیعی به وجود می آیند ) همان منبع(

 

 جهانی شدن از منظر فرهنگی:

همانطور که از نظرات متفکران غربی معلوم می شود عده اي هم از منظر فرهنگی به تعریف این پدیده پرداخته و 

ن سازي فرهنگ ها می دانند و این دیدگاه باعث شده که عده اي قائل به شناور شدن معناي جهانی شدن را یکسا

فرهنگ در پروسه جهانی شدن باشند به این صورت که فرهنگ دیگر آنگونه که فرهنگ شناسان کالسیک آن را 

مشخص  تعریف می کردند منحصرا مجموعه اي از ارزش ها و خاطرات، باورها و عقاید صرف در یک حوزه

جغرافیایی نیست. زیرا فرهنگ در عصر جهانی شدن مفهوم گسترده اي می یابد و فرامرزي است. در نتیجه 

گسترش ارتباطات و اطالعات میان جوامع مختلف و تشدید آگاهی ابناء بشر در این زمینه، فرهنگ ها به طور 

 ان منبع(.اجتناب ناپذیري با هم آشنا شده اند و شاهد فرهنگ جهانی هستیم )هم
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 مفهوم شهروند جهانی:

امروزه به واسطه جهانی شدن، سرنوشت تمامی افراد، سازمان ها و حکومت ها بیش از پیش به یکدیگر گره خورده 

و تأثیرات این فرایند بر تمامی حوزه هاي فعالیت بشري غیرقابل انکار گردیده است. و به دنبال طرح مفهوم 

از آموزش و پرورش به عنوان عامل معنا بخش به زندگی افراد و ابزاري براي شهروند جهانی انتظارات جدیدي 

 (.1111پرورش شخصیت انسان و رفع نیازهاي اجتماعی، شکل گرفته است ) کشاورز، 

شهروند جهانی نسبت به موقعیت خود و موضوعات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی در سطح جهانی آگاهی داشته و 

حیط زیست جهانی متعهد می باشد. به عبارت دیگر، شهروندي جهانی شیوه اي است براي دربرابر بقا و پایداري م

درک نحوه عملکرد جهان و به هم پیوستگی مردم جهان به یکدیگر، شیوه اي براي نگریستن به برابري و عدالت 

کرد و در نهایت اجتماعی، واقعیت هاي موجود، تفاوت ها و راه هایی که می توان در وضع موجود تغییر ایجاد 

شیوه عمل کردن بر اساس تفکر انتقادي، به چالش کشیدن بی عدالتی ها و تمرین حقوق سیاسی است. اهداف 

تربیت شهروند جهانی، کمک به فراگیران در کسب هویت فردي، ملی و جهانی بوده تا به عنوان یک شهروند براي 

تخریب محیط زیست، نابرابري و غیره  مشارکت فعال و حل مشکالت بین المللی مانند؛ تضاد، جنگ، فقر جهانی، 

کلیدي داشته باشند. در چنین شرایطی، وظیفه نظام آموزش و پرورش آن است که با پرورش و رشد ویژگی هاي 

شهروندي و تمدنی، افراد را آماده سازد که به صورت فعال در مناسبات جهانی قرار گیرند و هم با حفظ استقالل و 

نگی، تاریخی و ملی خود، راه عزت و اقتدار را طی کرده و بتوانند نقش مؤثر و مثبت خود را در اعتالي فره

 (.1112مناسبات جهانی ایفا نمایند ) شکاري، منافی شرف آباد و زمانی، 

در دنیاي به سرعت درحال تغییر و وابسته شدن، آموزش می تواند و باید به جوانان براي رویارویی با چالش هاي 

ی و پیش روي کمک کند، چرا که زندگی کودکان و جوانان به شدت به وسیله آنچه در دیگر بخش هاي جهان آت

رخ می دهد تغییر شکل یافته است و آموزش و پرورش براي شهروندان جهانی باید به آنان، دانش، فهم، مهارت و 

اد مشارکت سازنده هم در سطح ملی و ارزش هایی را که براي مشارکت کامل در تضمین رفاه خود و دیگران و ایج

 (.1111جهانی الزم است بدهد ) کشاورز، 

 

 جهانی شدن آموزش و پرورش:

جهانی شدن در ابعاد سه گانه خود آموزش و پرورش را تحت تأثیر قرار می دهد. در بعد اقتصادي با گسترش 

می در جهت تجهیز مدارس، دیدگاه هاي نئولیبرالیستی باعث خصوصی سازي مدارس، قطع هزینه هاي عمو

خودگردانی مدارس و نهایتا آموزش و پرورش می شود. تربیت افرادي که بتوانند به دنبال سود فردي خود باشند 

 محوریت می یابد و در همین راستا آموزش هاي فنی و حرفه اي اهمیت بیشتري پیدا می کند. 
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ایجاد حکومت جهانی واحد، تناسب بین اهداف محلی و  -در بعد سیاسی با کمرنگ شدن نقش حکومت هاي ملی

و محتوا و روش هاي تربیتی با نیاز هاي جامعه با نیاز هاي آن جامعه کاهش می یابد و آموزش ها شکل غیر بومی 

 و جهانی یافته و باعث جهت گیري نظام تعلیم و تربیت به سمت تربیت شهروند جهانی می گردد. 

هنگی با توجه به آنچه قبال ذکر شده مهم ترین و مؤثرترین بعد از نظر بعد دیگر جهانی شدن یعنی بعد فر

تأثیرگزاري بر نظام آموزش و پرورش می باشد. جهانی شدن باعث نفوذ ارزش هاي فرهنگ هاي سایر جوامع در 

جامعه می شود. همچنین رشد پدیده مهاجرت باعث ایجاد کالس هاي چند فرهنگی و اهمیت یافتن یادگیري 

باه زیستن و الزامات خاص آن که شامل یادگیري شناخت خویشتن، احترام قائل شدن براي دیگران و براي 

 (.1167آموختن حس مسئولیت و همکاري با دیگران است می گردد )شکاري، 

 

 ضرورت جهانی شدن:

در بین جوانان،  اشکال جدید بی سوادي، عدم مهارت در به کار گیري بروز توانایی هاي اساسی، توان پایین ادراکی

عدم آمادگی آشکار براي ورود به بازار کار، عدم توان پاسخگویی به نیازها و نبودن پتانسیل یکپارچه شدن 

نظامهاي آموزشی، تحصیالت ناموزون با نیازهاي بازار و افزایش نابرابري هاي اجتماعی و... از جمله مواردي هستند 

ایان می سازد و تغییرات اساسی در اهداف، محتوا و روش هاي تعلیم که ضرورت جهانی شدن تعلیم و تربیت را نم

 (.1111و تربیت را اثبات می کند ) کشاورز، 

بنابراین گذشته از مثبت و منفی بودن پدیده جهانی شدن، به نظر می رسد که رخداد این پدیده در عصر انفجار 

پرورش در سطح جهان بوجود آورده، بلکه امتیازاتی اطالعات، فرصت هاي الزم را نه تنها براي تبادالت آموزش و 

را نیز براي کشورهاي درحال توسعه مانند ایران فراهم کرده است تا از این طریق بتوانند پایه هاي آموزشی جامعه 

  .خویش را محکم نمایند و گامی بلند براي آینده پیش روي خویش بردارند

، محتواي درسی در نظام آموزش و پرورش بیشتر بر تربیت در کشور ایران در زمینه آموزش هاي شهروندي

شهروند ملی و با هدف تقویت انسجام ملی تأکید دارد. طبق بررسی هاي انجام شده تحلیل محتواي کتاب هاي 

زبان "درسی دوره متوسطه در ایران حاکی از آن است که مؤلفین کتاب هاي درسی با تأکید بر تشابهاتی مانند 

بیشتر در جهت انتقال پیام انسجام ملی بوده اند و  "مذهب شیعه"و  "مسلمان "وان زبان ملی و به عن "فارسی

نسبت به تکثر ذاتی درون فرهنگی کشورمان کمتر توجه نشان داده اند. بنابراین جاي طرح مباحث و موضوعات 

(. 1111اشد. ) کشاورز، جهانی به ویژه مرتبط با تربیت شهروند جهانی در نظام آموزشی کشورمان خالی می ب

طرفداران نظریه جهانی شدن معتقدند که آموزش و پرورش باید بتواند همانطور که از اثرات جهانی شدن استفاده 

می برد، خود نیز بر جهانی شدن تأثیر بگذارد و پاسخگوي نیازهاي جهانی شدن باشد ) چناري و پورمنصف، 



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

711 

1112.) 

تحول و دگرگونی اساسی در تمام سطوح می باشد. برنامه هاي درسی باید  بنابراین آموزش و پرورش نیازمند یک

با درنظرگرفتن امر جهانی شدن تدوین گردد. مدارس از فضا و امکانات کافی براي استفاده از فن آوري هاي جدید 

تفکر در برخوردار شوند. معلمان از روش هاي نوین و فعال تدریس به منظور ایجاد قدرت نقادي قضاوت صحیح و 

متربیان استفاده کنند. هویت دینی و ملی در دانش آموزان تقویت شده و شناخت کافی نسبت به دین اسالم که 

دینی مترقی و کامل است در آنها ایجاد گردد تا دانش آموزان به عنوان برون دادهاي نظام آموزش و پرورش نه 

نند به عناصري مؤثر در رواج تعالیم دینی تبدیل شوند ) تنها از تأثیرات منفی جهانی شدن مصون بمانند بلکه بتوا

 (.1112شکاري، حسن آقایی، 

 

 معایب جهانی شدن:

اندیشمندان مخالف جهانی شدن، معایب جهانی شدن را چنین برمی شمرند: افزایش شکاف تکنولوژي و  

نع در دسترسی به فرصت تقسیمات دیجیتال بین کشورهاي پیشرفته و کشورهاي کمتر توسعه یافته و ایجاد ما

هاي مساوي جهت سهیم شدن منصفانه جهانی، ایجاد فرصت هاي محدودتر براي کشورهاي کمتر توسعه یافته 

که مستعمره سیاسی و اقتصادي سایر کشورها هستند، بهره برداري منابع محلی و تخریب فرهنگ بومی 

عدالتی و تضاد بین مناطق و فرهنگ ها، ایجاد کشورهاي توسعه نیافته به نفع چند کشور پیشرفته، افزایش بی 

فرهنگ هاي حاکم و تسلط ارزش هاي بعضی از مناطق پیشرفته و افزایش پیوندهاي فرهنگی از مناطق پیشرفته 

 (.2004به مناطق کمتر توسعه یافته ) چنگ، 

بهتر در آینده، نتیجه  ( معتقدند که اعمال اصالحات در نظام آموزشی و در نتیجه، آموزش1117تایک و کیوبان ) 

تالش هاي متفکرانه معلمانی است که وظیفه تدریس و آموزش را در مدارس به عهده دارند. آنان متذکر می 

گردند که در سال هاي اخیر سیاست گذاران، غالبا معلمان را از چرخه اصالحات آموزشی کنار گذاشته اند و دانش 

ونی کم اهمیت شمرده اند. معلمان در نظام آموزشی در حوزه عمل آنان را درمورد توصیف وضع موجود مدارس کن

قرار دارند و از مجریان اصلی سیاست هاي رسمی و اعالم شده از طرف سیاست گذاران هستند. همین امر حکایت 

 (.2000از در کانون بودن آنان در تالش هاي مربوط به اعمال هر نوع تغییري در نظام آموزشی دارد ) استارنز، 

 

 . مرور پیشینه ها0

سوابق پژوهشی انجام گرفته، گرچه اندک است اما در جاي خود دستاوردهاي ویژه اي دارد. هودسن اشاره می 

دارد که در یک چشم انداز کلی فلسفه اصلی تربیت شهروندي دستیابی به مقاصدي چون وفاداري به ملت، 
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سیاسی و تربیتی، ایجاد نگرش مثبت به قدرت و اقتدار افزایش دانش و آگاهی افراد از تاریخ و ساختار مؤسسات 

سیاسی و تسلیم شدن در برابر هنجارهاي اجتماعی، اعتقاد به هنجارهاي بنیادین جامعه نظیر تساوي، برابري 

عالقه و مشارکت سیاسی و مهارت در تجزیه و تحلیل ارتباطات سیاسی اجتماعی است ) آلتریچتر و الیوت، 

خیر مطالعه تربیت شهروندي انجمن بین المللی ارزسیابی و پیشرفت تحصیلی آمده است که (. در گزارش ا2000

تمامی جوامع معاصر داراي این نگرانی و دل مشغولی عمیق هستند که چگونه نوجوانان و جوانان را براي زندگی 

(. اگرچه از 2000وبیوسن، شهروندي آماده کنند و راه و رسم مشارکت در مسائل اجتماعی را به آنها بیاموزند ) ت

دیرباز تاکنون فالسفه و مربیان روش هایی را برشمرده اند، اما، نظر به دخالت متعدد در تعیین خصوصیات 

شهروندي و بحران ها و پیشرفت هاي قرن گذشته و جدید پژوهشگران به طور مجزا و از طریق بررسی هاي 

بوده اند. به طور کلی، می توان از طریق تکیه بر خرد جمعی میدانی به دنبال احصاء ویژگی هاي شهروند جهانی 

 (.2001تصویري از شهروند جهانی مطلوب به دست آورد ) هادسون، 

 

 . روش شناسی مطالعه4

 اسنادي انجام گرفته است.  -پژوهش حاضر با روش تحقیق توصیفی

 

 . یافته ها ) بحث و بررسی(1

ورود فناوري هاي نوین به حیطه آموزش سبب می شود تا کارایی فرایند یاددهی و یادگیري به شکل هاي 

گوناگون افزایش یابند و تحول اساسی در شیوه ها و راهکارهاي یاددهی و یادگیري به وجود آید. در اینجا معلم 

دیگر نیست بلکه وظیفه اش انتقال دادن  نقش بزرگی به عهده دارد. او دیگر مأمور انتقال تمدن از نسلی به نسل

اندیشه است. در آموزش و پرورش دیروز تکیه بر کتاب و برنامه بود، امروز شاگرد مطرح می شود و دنیاي عظیم و 

بی پایان نیازهاي جدیدش که او را با چالش هاي جدیدي رو به رو می سازد. معلمان در عصر جهانی شدن ضمن 

ل کننده و هدایت کننده اند و باید خود را از نظر اطالعاتی تغذیه کنند تا بتوانند داشتن نقش راهنما، تسهی

پاسخگوي خیل عظیم نیازها و پاسخ هاي یادگیرندگان باشند. معلم باید جهانی بیندیشد و نقش جهانی داشته 

باهوش تري و باشد تا بتواند یادگیرندگان جهانی به جامعه تحویل دهد. به همین جهت معلمان ضرورتا از 

 اجتماعی ترین افراد جامعهه پیشنهاد می شوند. 

از طرفی یکی از خصوصیات جوامع جهانی و اطالعاتی این است که افراد در آنها با مجموع عظیمی از اطالعات و 

را  پدیده هاي نو رو به رو هستند. یادگیرنده در مواجهه با این حجم اطالعات باید بتواند نیازهاي اطالعاتی خویش

با تحلیل و منطق درست استخراج کند و به شیوه صحیحی به کار گیرد. در این حالت در یک جامعه جهانی این 
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دانش آموز است که هدف را تعیین می کند و معلم وي را در این راه هدایت می کند. این یادگیرنده است که 

دهکده جهانی به صورت فردي و یا با گروه متفکري نقاد، تحلیل گر و گزینش گر اطالعات است.  یادگیرنده در 

هایی متشکل از یادگیرندگان که در مکان هاي مختلف ساکن هستند، در زمان هاي مختلف و با استفاده از 

امکانات متفاوت در ارتباط می باشد و در تکالیف یادگیري تشریک مساعی دارد. آنها به یادگیري بخاطر خود 

پاداش هاي خارجی و بیشتر به منظور رضایت درونی فعال می شوند. همچنین  یادگیري عالقه مندند تا بخاطر

یادگیرندگان تنها به یادگیري مقطعی توجه ندارند بلکه به دنبال فراگیري مادام العمر هستند و به همین دلیل 

ا را خود دانش آموزان مسئول یادگیري خودشان هستند. پس روش هاي حل تعارض، ارتباطات و سایر مهارت ه

 (.1164یاد میگیرند که آنها را به مشارت از طریق گروه هاي متنوع قادر می سازد )خسروي، 

 

 معیارهاي ارزیابی عملکرد افراد درنظام تعلیم و تربیت جهانی:

جهانی اندیشیدن و جهانی عمل کردن نیروهاي دانشگر در نظام هاي تعلیم و تربیت، به دگرگونی استانداردها، 

بزار عملکرد آنها منجر می شود و بالمآل معیارهاي متفاوتی را نیز در ارزیابی عملکرد افراد در نظام شاخص ها و ا

هاي تعلیم و تربیت امروز مطرح خواهد کرد. ارزیابی عملکرد افراد در مراکز تعلیم و تربیت در بستر جهانی شدن و 

 با نقش جهانی سازي داراي ویژگی هاي زیر است: 

عملکرد افراد بر اساس تفکر ذي نفع محوري است که نتیجه آن هم افزایی فکري و تفکر  کلی نگر  منبع ارزیابی -

 ویکپارچه است.

روش ارزیابی عملکرد صرفا مبتنی بر استفاده از فرم و یک روش مشخص نیست. ضمن اینکه ارزیابی باید همراه  -

 با اصالح و بهبود عملکرد باشد.

عنوان نتیجه ارزیابی عملکرد آنها باید بر اساس انتخاب خودشان باشد. ) ابیلی،  مزایاي متعلق به افراد به -

1164.) 

 

 معیارهاي ارزیابی مدیران درنظام تعلیم و تربیت جهانی:

 برخی از اهم معیارهاي ارزیابی مدیران مراکز تعلیم و تربیت عبارتند از:

 توان انجام کار در فضاي مجازي -1

 شرایط ابهام و بحرانیتوان انجام کار در  -2

سواد انفورماتیک و دیجیتالی و آشنایی با نحوه استفاده با اینترنت و بطور کلی آشنایی با فن آوري ارتباطات و  -1

 اطالعات و استفاده از نرم افزارهاي تخصصی و مدیریتی
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 آشنایی و تسلط به زبان هاي خارجی -4

 نبع (.دارا بودن مهارت هاي نوین مدیریتی ) همان م -7

 

 معیارهاي ارزیابی معلم درنظام تعلیم و تربیت جهانی:

در یک بستر جهانی شده براي ارزیابی معلمان عالوه بر معیارهاي معمول و سنتی، از معیارهایی به قرار زیر 

 استفاده می شود:

ارها و نرم افزارهاي آشنایی با نحوه استفاده از اینترنت، پایگاه هاي اطالعاتی، سایت هاي آموزشی و سخت افز -1

 تخصصی در امور آموزش و یادگیري و تشویق فراگیران

 مهارت تدریس و نظارت کیفی بر فرایند یادگیري در فضاهاي مجازي و دیجیتالی  -2

 مهارت برقراري ارتباط مؤثر تعاملی یاددهی و یادگیري از راه دور -1

 در چارچوب گروه هاي یادگیري در فراگیريمهارت ایجاد تمایل، رغبت و عالقه به یادگیري تیمی  -4

 شناخت تفاوت هاي فرهنگی و توجه به آنها در ارتباطات آموزشی و یادگیري) همان منبع (. -7

 

 چالش هاي ارزیابی عملکرد در مراکز تعلیم و تربیت:

با توجه به تحوالت برشمرده که نظام هاي تعلیم و تربیت در فرایند جهانی سازي جوامع و در بستر جهانی شدن 

با آن مواجه هستند، ارزیابی عملکرد در این نظام ها نیز با چالش ها و تحوالتی مواجه است که عمده آنها عبارتند 

 از: 

مستمر خود با استفاده از ابزارها و تکنیک هاي مختلف که به  گرایش نظام هاي تعلیم و تربیتبه ارزیابی عملکرد -

 نوعی تالش در جهت همسان و یکسان سازي روش هاي ارزیابی سازمان ها در دنیا مبدل شده است.

گسترش تدریجی ذي نفع محوریبا تالش هاي ذي صالحی ارزیاب و ذي حقی ارزیابی شوده در ارتباط با  -

 دگیري و با تأکید بر خود ارزیابی و ارزیابی متقابل.ارزیابی عملکرد آموزش و یا

 روند تدریجی چرخش تأکید از ارزیابی هاي نتیجه محور به رویکرد ارزیابی فرایند محور در تعلیم و تربیت. -

گرایش به استفاده بیشتر از پارادایم ها، رویکردها، روش ها و معیارهاي کیفی در ارزیابی پیشرفت تحصیلی  -

 ، تدریس مربیان و عملکرد مدیران آموزشی.فراگیران

 گرایش به استفاده بیشتر از معیارهاي بین فرهنگی در ارزیابی عملکردها ) همان منبع (. -
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 . نتیجه گیري6

جهانی شدن فرایندي است که حاکمیت و هویت فرهنگی ملل را در سطوح خرد و کالن تحت تأثیر قرار داده 

پرورشی نمی توانند خود را جدا یا دور از این فرآیند رو به گسترش در نظر بگیرند.  است، لذا نظام هاي آموزشی و

با مطرح شدن کالس هاي درس مجازي، اینترنت و نظام هاي آموزشی دیگر در کنار آموزش رسمی نمی توان آنها 

ت ارتقاء سطح کیفی و کمی را نادیده گرفت و صرفا به مقابله با آنها پرداخت، بلکه باید حداکثر بهره برداري را جه

نمود که این امر مستلزم پویایی نظام آموزشی و توجه مسئوالن و مدیران این نظام است. پذیرش سایت هاي 

کلیشه اي و بسته دیگر جایگاهی ندارد و باید طرحی نو در فضاي جهانی شدن در انداخت. در این راستا توجه به 

 و بررسی و تغییر آنها الزم می باشد.معیارهاي ارزیابی عملکرد عناصر آموزشی 
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 فلسفیبررسی تطبیقی فلسفه تربیت معلم از دیدگاه مکاتب 

 

  3ابو سعید داورپناه

  8محمد رضا آهنچیان

  0یحیی کاظمی

 

 چکیده 

ها و الگوهاي تربیت معلم در مکاتب فلسفی مورد بررسی قرار گرفت. نگاه مختصري به  در تحقیق حاضر شاخصه

شود، داراي دهد که معلمی که بر اساس تعالیم و انتظارات هر یک از آنها تربیت هر کدام از این مکاتب نشان می

دهد  امتیازات  معینی است که چه بسا از نگاه مکتب دیگر یک محدودیت تصور شود. نتایج بدست آمده نشان می

محور  ؛رئالیسم و الیسمهاید کاتبمعلم در م ها مکاتب فلسفی با یکدیگر متفاوت هستند. که نظام تربیتی و شاخصه

پذیر ها و در تعاقب آن شخصیت فرمانگیري فعالیتمستقیم در شکلمعلم بصورت تربیت  مکتبدو  در این  .است

مکتب در . شودتربیت معلم در مکتب پراگماتیسم با تاکید روي نیاز شاگرد طراحی می الگوي شاگرد نقش دارد.

اتورالیسم تکلف نانگارانه و بیطه سهلبرا .تربیت معلم اخالق مدار  و شاگرد محور مد نظر است اگزیستانسیالیسم

مستقیم به هاي خود غیرمحوریت تام را از معلم گرفته و او را به به یک ناظر مخفی مبدل ساخته که با راهبرد

.در این مکتب هم همانند پراگماتیسم و اگزیستانسیالیسم،  تربیت معلم مطابق خواست نظام پردازد-تدریس می

هاي کند، نظامان ادعا کرد که جهان امروز سعی میتودر مجموع می.پذیرد آموزشی شاگرد محور صورت می

 .ترین مکاتب فلسفی منطبق نمایدنهادي جوامع خود را با بهترین و قوي

  آلیسم، رئالیسم، پراگماتیسم، اگزیستانسیالیسم، ناتورالیسم، فلسفه، تربیت، معلمایده.واژگان کلیدی:

 

 . مقدمه 3

ساز و  گیرد، این مفهوم آنچنان سرنوشت ابعاد زندگی بشر را در بر می تربیت مفهوم عامی است که تمامی شئون و 

اند بویژه تربیت معلم که فرهنگ و نظام و  کننده است که تمامی مکاتب الهی و بشري بدان پرداخته تعیین

 فعل و انفعالی است میان دو قطب سیاسی )مربی و »تعلیم و تربیت:   .سازد یارتباطات اجتماعی را متاثر م

                                                   
دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه علوم تربیتی، زاهدان، دانش آموخته مقطع دکتري فلسفه تعلیم و تربیت  - 1

 aboosaeeddavarpanah@gmail.comایران.

 ahanchi8@um.ac.irدانشیار دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، گروه علوم تربیتی، مشهد، ایران  - 2

 yahya_kazemi@yahoo.comیرانزاهدان، ا یتی،و بلوچستان، گروه علوم ترب یستاندانشگاه سدانشیار   - 1
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-172: 1152کاردان و همکاران، اي باشد ) متربی (، که مسبوق به اصلی، و متوجه به هدفی و مستلزم طرح نقشه

فرمایند: دانش را از دانشمندان یاد بگیرید و آن را به برادران خود بیاموزید، همچنانکه می (باقر )ع م (. اما177

(. تربیت ایجاد کردن یا فعلیت بخشیدن هر نوع کمالی است 15:  1علما به شما یاد داده اند)المحجت البیضا، جلد 

-1164زاده، انسان مطلوبیت و ارزش داشته باشد وتربیت معلم نقطه آغاز چنین تربیتی است )ابراهیم که در مورد

ایجاد نیاز است . هنر معلم ایجاد طلب است نه پاسخ به طلب، تشنه کردن ذهن است و نه سیراب کردن آن(. 15:

طرح مسأله است، نه حل مسأله،خلق  . پاسخ به نیاز، نامتعادل ساختن ذهن است و نه متعادل کردن آن نه

موقعیت هاي مبهم است نه ارائه موقعیت هاي معلوم، تالش براي به اندیشه واداشتن است و نه آموزش  اندیشه ها 

ما نیازمند تفکر روشمند فلسفی و اندیشۀ درست در تربیت معلم هستیم و می توانیم آن را به همه بیاموزیم  .

ها مشروط برآنکه موضوع مناسب،روش مناسب، زبان و ابزارمناسب  و موقعیت مناسب را براي این آموزش

ا و تاکیدات به عمل آمده  در این ه(. اهمیت تربیت معلم  و توصیه1167)لطف آبادي، بشناسیم و به کارگیریم

اي معلمان را زمینه، لزوم توجه به اصالح  نظام هاي تربیت معلم و اتخاذ تدابیر منطقی براي بهبود تربیت حرفه

(.  فلسفه تشکیل تربیت معلم داشتن نظام درست 11: 1167الزام آور ساخته است )امام جمعه و مهر محمدي، 

علم بوده است. تربیت معلم امري ملی است و برنامه ریزي آن باید بصورت متمرکز علمی،هماهنگ و فعال تربیت م

هاي دانشگاهی به اندازه تربیت معلم نیست. اهمیت انجام شود، زیرا از نظر اقتصادي بازده هیچ یک از برنامه

ن توفیقی حاصل ها چنینوآوري در نظام تربیت معلم به حدي است که اگر فرصت را از دست بدهیم،شاید تا مدت

( یکی از قلمروهاي نظري اثرگذار 1161آبادي و نوروزي )(. به زعم بختیار نصر152-157:  1177نشود )مرعشی،

در فلسفه آموزش و پرورش، معلم و کار او یعنی آموزش است. در همین رابطه یکی از مسایل جدي در این رشته، 

انجام تحوالت اساسی در فلسفه تربیت معلم به عنوان زیر بناي  ورود به بحث آموزش معلم است. از این رو اقدام به

فلسفه تربیت معلم به معناي  .توسعه و برپایه نیازهاي  امروز و تجربه هاي جهانی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است

ع ها جوامبررسی افکار و اندیشه ،عشق به چیستی و چرائی معقول و منطقی تربیت معلم»واقعی کلمه به معنی 

، اهداف ، برنامه و محتواهاي اهداف آموزشی و درسی و تعامل دو جانبه ها، روش، مبانیمختلف با توجه به اصول

بین مربی و دانشجو معلم است که در شرایط مناسب به بررسی سطوح دانش ، نگرش و رفتار متقابل بین این دو 

 ،مهم و دشوار مورد توجه فالسفه و اندیشمندان بوده  آموزش و پرورش از دیر باز به عنوان یک موضوع .می پردازد

اهداف  .هاي قدیمی و گذشته و مکاتب فلسفی گوناگون همواره مورد احترام و ستایش بوده استمعلم در فرهنگ

شود. کلی فلسفه تربیت معلم در توسعه فرد و حفظ یک جامعه متحد، دموکراتیک، مترقی و منظم خالصه می

ها ما سال .باره تربیت معلم با یکدیگر متفاوت و داراي نقاط چالش انگیز متعددي است فی دردیدگاه مکاتب فلس

ایم. عدم توجه کافی در مکاتب فلسفی  براي نظام فاقد نظام آموزشی تربیت معلم با یک فلسفه دقیق و روشن بوده
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کردن این خال به بررسی فلسفه  رساند؛  لذا محقق قصد دارد که براي پرآموزشی کشور، وجود یک خالء را می

 تربیت معلم در مکاتب فلسفی بپردازد. 

 

 . مبانی نظري مقاله8

، چنین موجودي براي رود بدون تردید انسان اشرف و افضل مخلوقات و کانون محوري جهان خلقت به شمار می

است. تحقق این هدف و هدفی متعالی، یعنی رسیدن به کمال مطلق و خوشبختی  و سعادت واقعی آفریده شده 

-اي که به آموزش دیگران میباشد. حال اگر تربیت انسان فرهیخته شدن انسان در گرو تربیت صحیح میکامل

پردازد مد نظر باشد ، اهمیت موضوع را دو چندان می کند  اگر این انسان فرهیخته اي را که قرار است تربیت 

منظورازفلسفه تربیت معلم .  انسانی نیاز به فلسفه داردشود معلم فرض کنیم ، دراین صورت تربیت چنین 

. لذا براي تربیت چنین انسانی چنین موجود متفکري نیاز به تربیت شدن دارد.  چیستی وچرائی تربیت معلم است

اي نیازمند وجود دلیل و یافتن پاسخی مناسب براي علت وجودي نیاز به طرح و برنامه هست. تدوین چنین برنامه

ست. براي یافتن چنین پاسخی نیازمند اندیشیدن در زمینه چیستی و چرائی تربیت است.کاوش ر زمینه آن ا

هاست و ما این تدوین را فلسفه تربیت می نامیم و چون تنها چیستی و چرائی مستلزم تدوین ریشه اي علت

، لذا به نظر می رسد که این انسان که دتواند به تربیت دیگران بپردازد که توانائی تعلیم را نیز داشته باشانسانی می

اي و ، لذا تربیت معلم نیازمند تدوین ریشهوظیفه تربیت دیگران به دوش او گذاشته شده است ، معلم باشد

، بنیادین پاسخ به سواالتی در زمینه چیستی و چرائی تربیت معلم است و علت تربیت چنین انسانی به عنوان معلم

 شود.میده میفلسفه تربیت معلم نا

، بسته به هرگاه سخن از یک نظام آموزشی برگرفته از مکتب فلسفی و نظام فکري خاصی به میان می آید

 متفاوت(  شاگرد –ي تعامل و ارتباط بین دو عنصر اصلی تعلیم و تربیت )معلم ایدئولوژي آن مکتب بالطبع نحوه

 عناصر سایر محوریت یعنی سوم شکل یا شاگرد محوریت به گاهی و معلم محوریت به گاه تفاوت این.  بود خواهد

 بر کدام هر گذارياثر میزان و شاگرد و معلم جایگاه و نقش کدام هر در که گرددمی منتهی درسی محتواي مانند

ی متفاوت خواهد بود .در این مقاله سعی بر آن شده است که ضمن انسان شخصیت گیريشکل میزان و نحوه

ها که تأثیرات قابل هاي فکري مطرح ایسم، میزان و نحوه ي تعامل شان را در نظام تربیت معلم فلسفهواژه  تبیین

هاي آموزشی رسمی و غیر رسمی در کشورهاي مختلف داشته است را مورد بررسی گیري نظامتوجهی بر شکل

وجود ارتباط معلم و شاگرد در قرار داده و در نهایت بهترین تعامل را مد نظر قرار داده و ضمن مقایسه با وضعیت م

در این بخش، آموزش و پرورش از دیدگاه مکاتب فلسفی تعلیم  کشور ایران به یک نتیجه گیري کلی دست یابیم.

 گیرد. و تربیّت مورد بررسی قرار می
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 ها. مرور پیشینه0

آموزشی تربیت معلم با یک ها فاقد نظام اند، اما سالگرچه مکاتب فلسفی آموزش وپرورش ازدیرباز وجود داشته 

ایم . وضعیت تربیت معلم امروزي درجهان، ما را با این مسئله مواجه ساخته که اگر فلسفه دقیق و روشن بوده

اي  براي تربیت معلم دارند، پس چرا از آراء تربیتی و فلسفی این  فلسفی راهبرد مناسب و سازنده مکاتب موجود

-ین همه مشکالت عدیده در مسیر تربیت معلم چیست؟ شواهد نشان میمکاتب بهره کافی برده نشده است؟ ا

معلم  یتخود به فلسفه ترب ياز منظر یک و هر یچیدهمعلم پ یتترب يبرا يا نسخه یکهر یمکاتب فلسف دهند که

در . نشده است ی، توجه کافبا توجه به آراء مکاتب فلسفی معلم یترسد به فلسفه تربیاند، اما به نظر میستهنگر

نویسندگان این مقاله رابه پژوهش وکنکاش  ،واقع در چیستی و چرائی تربیت معلم خالئی وجود دارد و همین خأل

پس ازمطالعات اولیه دریافتیم که بررسی تطبیقی فلسفه تربیت معلم در مکاتب فلسفی  تاکنون مورد  .واداشت

قوله فلسفه تربیت معلم بتواند راهگشائی براي دست پژوهش قرار نگرفته است و از آنچا که شاید بررسی تطبیقی م

هاي هاي آتی تربیت معلم ) با توجه به علتهاي برنامهاندرکاران نظام آموزش و پرورش بوده و آنان را در زمینه

 هاي مکاتب فلسفییدگاهد ینب اي یسهتا مقا کنیم یر پژوهش حاضر تالش م، لذا ددبنیادین آن( یاري نمای

 یم.معلم انجام ده یتفلسفه ترب يها و برنامه یندافر یرامونپ

 

  شناسی مطالعهروش . 4

. انجام گرفته است تحلیل محتوا و با رویکرد کیفیاین روش تحقیق از نوع روش تحقیق نظري است که با روش  

.  بوده استاي کتابخانهو از طریق مطالعه هاي برداشت شده از کتب گوناگون ابزار جمع آوري اطالعات، فیش

قلمرو تحقیق، کلیه منابع اصلی و دست اول و همچنین منابعی بوده است که دیگران به صورت نقد در خصوص 

-کتابودر این مورد محقق به سراغ منابع اولیه و  آنها تدوین نموده و به زبان هاي  انگلیسی و فارسی بوده  است.

بر اساس و غیر مستقیم به موضوع اشاره نموده رفته است. ها، آثار و نوشته هاي دست اولی که به طور مستقیم 

ها را مورد بحث قرار داده است . شیوه تحلیل منابع، یافته هاي پژوهش را ارائه داده است و در نهایت این یافته

ن انتخاب منابع که مبنا تحلیل قرار گرفته است، عمدتا اصالت منبع ، موثق بودن و مرجعیت نویسنده یا نویسندگا

. همچنین قابلیت دسترسی به منابع نیز وجهه نظر قرار گرفته است . این تحقیق از لحاظ هدف از نوع بوده است

ژوهی برخوردار است ، مسئله محور یا سوال     . تحقیق حاضر ضمن آنکه از حالت مسئله پتحقیقات بنیادي است

 –یق به منظور وصول به اهداف ، روش توصیفی . روش تحقباشدمحور است و واجد صبغه موضوع پژوهی نیز می

، اطالعات نیز مورد تحلیل قرار گرفته است .گرد تحلیلی است که در آن ضمن توصیف اطالعات جمع آوري شده

شود که به لحاظ آوري میاي صورت گرفته است . در این روش اطالعاتی گردآوري اطلالعات با روش کتابخانه
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اي مورد استفاده عبارتند از کتاب ، مقاله و دیگر شوند . منابع کتابخانهابخانه نگهداري میاند و در کنماهیت کیفی

آثار مکتوب  اعم از کاغذي و الکترونیکی و بخشی از گرد آوري اطالعات در روش مذکور از طریق فیش نویسی 

. براي سازماندهی ده شده استصورت گرفته است . در شیوه پردازش اطالعات عمدتا از استنتاج یا استدالل استفا

هرچه بهتر تحقیق بر اساس سواالت اصلی و فرعی، ابتدا مفهوم شناسی موضوع و سپس بحث تربیت معلم در نگاه 

گیرد و در پایان  مکاتب فلسفی غرب  ونیزبررسی تطبیقی و مقایسه تربیت معلم در این مکاتب مورد بحث قرار می

 پردازیم.  بندي و نتیجه گیري بحث میبه جمع

 

 ها) بحث و بررسی(: . یافته1

ساختن شکوفادادن و وظیفه مربی را فقط پرورشاین مکتب  آلیسم:فلسفه تربیت معلم در مکتب ایده

 يجستجو ،. سوق دادن انسان به سوي خداوندداند و نه خلق استعدادهاي جدیداستعدادهاي موجود متربی می

شود ها محسوب میآلیستو رشد منش از دیگر اهداف تربیتی ایدهشکوفائی ی، خودرشد ذهن یقت،حق

بنابراین  (.2006 ،1و لوین 2؛ اورنشتاین1167؛ شریعتمداري، 41: 1151،  1اوزمن و کراور؛ 71: 1167)علوي،

رود. بایستی معلمی را تربیت کرد که در پرورش شخصیت معلم از مباحث مطرح شده در این مکتب به شمار می

، بالقوه و نهان او بیش از هر چیز دیگري توجه شود . معلم مکتب رئالیسم معتقد ه پرورش استعدادهاي ذاتیآن  ب

آموزان را به فعالیت و تجربه و تعقل وادار کند؛ امکان بحث و انتقاد به ایشان است که معلم مسؤول است که دانش

هایی است  هدف اساسی آموزش و پرورش تربیت انسان ، معتقد استبدهد و کنجکاوي آنها را برانگیزد. ژان پیاژه

اند تکرار نکنند؛ یعنی  ها انجام داده که قابلیت انجام کارهاي جدید را داشته باشند و فقط آنچه را که سایر نسل

(، 1111) 7و کناپ 7، مینز4(. برخی از متخصصان نظیر  لیپمن1154تربیت افرادي خالق، مبتکر و مکتشف )مایر، 

هاي فکري را آموزش دهند،  هاي آموزشی بخواهند مهارت ( معتقدند که چنانچه نظام1164) 6( و سیزر1110) 5اوآ

کارگیري دانش و تمرکز عمیق بر تعدادي از  هاي مجزا، به تأکید بر به باید از تأکید بر آموزش دانش و مهارت

در چنین مکتبی مستلزم کشف علت  (. درک موقعیت معلم1156ها تغییر موضع دهند )فقیهی،  مسائل و موضوع

 وجودي آن است . 

و خود محور مد نظر است.  یرمعلم  مد یتمکتب ترب ین. در ادانندیم یتوترب  یممعلم را محور تعل هاآلیستایده

                                                   
1 -Ozmen&craver 

2 -Ornstein 
3  -Levin 

4- Lipm 

5- Minz 

6 -Knap 

7- Eva 

8 -Cizer 
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 يو الگو باشدداشته  یبر روند آموزش مترب یقیت دقرکه بتواند کنترل و نظا شود یتترب يطور یایستیمعلم 

فقط توسط خود فرد تحقق  یقیحق یتو ترب یمکه تعل کنند یم یدقلمداد شود. اصوال آنها تأک نیگراد یواقع

 یستگیشود که شا یتترب يبه نحو ید(. معلم با 2006،  ینو لو  یناورنشتا ؛71:  1151)اوزمن و کراور ،  یابد یم

فراوان داشته باشد تا قادر باشد به پرورش  هايقابلیت یدآن را داشته باشد تا نماینده خدا در روي زمین باشد. او با

 و بزند پیوند موجود هايواقعیت با را آموزاندانش عقل تواند عقل و سنت مبادرت ورزد. معلم کسی است که می

در واقع، به جاي آنکه ذهن دانشجو معلمان را به انباري از اطالعات یا به . بپردازد او حواس پرورش به همچنین

هاي خاص و  ه بایگانی از معلومات غیرکاربردي تبدیل کنیم، در آموزش نوین، باید مسائل و موضوععبارت دیگر، ب

معین، مورد تأکید قرار گرفته و سپس در زمینه آنها به تفکر عمیق و خالقانه پرداخته شود. در این شیوه، 

 دانشجومعلمان که کنند می تصور گرایانآرمان تواند به معلمان آموزش داده شود.کردن میهاي فکر مهارت

 الهام طریق از حقیقت آوردن بدست و استدالل طریق از حقیقت جستجوي به قادر که هستند متفکر موجوداتی

 هستند.

جو ها موافقند که تعلیم و تربیت، نباید فقط بر رشد ذهنی تأکید کند، بلکه باید دانش آلیست طور کلی، ایده  به 

 تبه منزله عاملی اسصرفا  ها ذهنآلیستاز نظر ایده متمرکز شوند.پرورش قوه تعقل و را تشویق کند تا  معلمان

طرفداران این مکتب بر این باورند که ذهن این توانائی را دارد که  ،کندآوري میعات را جمعکه امور حسی و اطال

(. به 57: 1167، )مغانیان قرار سازدها ارتباط بر و میان آن نموده بندي طبقهاز یگدیکر تفکیک کرده  مفاهیم را 

صدد است که به تربیت معلمانی بپردازد که داراي ذهنی روشن و مغزي در آلیسمرسد که مکتب ایدهنظر می

-متفکر باشند که بنوانند با طرح مسائل آموزشی از طریق علمی و مستدل به پرورش قواي ذهنی و عقلی  دانشجو

این همه از تر و مهم نگرند یم کند یکه تفکر م يبه انسان به عنوان موجود  هاآلیستیدها .معلمان مبادرت ورزند

(. بر 1167نقطه است )شریعتمداري،  ینتا باالتر ینترتفکر او از پست یطهکه ح دانندیم يها انسان را موجود

یابد، باید خود به تربیت  گسترشباید  مکتب، معلم  باید فکور و اندیشمند تربیت شود و حیطه تفکر  او یناساس ا

 ینشده درچن یتمعلم ترب است، لذا تسهیل تفکر مهمی براي ارتباط و خویش بپردازد. از آنجا که زبان ابزار

باشد و  یداکردهپ تسلط کامل را یزبان هايخود به مهارت یستیبپردازد، با یگرانبه آموزش د ینکها قبل از یمکتب

. در دهد یلآموزش زبان محور و اساس آموزش راتشک یمعلمان ینچن یتدرترب هینکمگر ا نیست یسرامر م ینا

ها، آلیستایده .خالق تربیت کرد و فعال کنجکاو، گرا، توان معلمانی کمال واقع، درسایه پرورش ذهن است که می

ایده آلیسم باید  (. معلم در مکتب1164)ابراهیم زاده، هدف اصلی تعلیم و تربیّت را پرورش روح یا ذهن می دانند

 (.1167)شعاري نژاد،  روح و ذهن شاگرد را به عالی ترین صورت ممکن، کامل سازد
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براین  ترین مرتبه است، بنا عالیتا  و شخصیت  ذهن، فکرچون در این نظام فکري، هدف، پرورش  روش تربیت:

آنها معتقدند مربی باید روشی .باشدمبتنی بر این هدف بایستی گیرد،  در پیش می مربی در تربیت معلمروشی که 

را برگزیند که موجب تحریک اندیشه و تفکر شده و بتواند نظم ذهنی خاصی را در متربی ایجاد ناید و روح کل 

نگري و تعقل را در متربی پرورش دهد. در واقع آموزش و پرورش، باید به پرورش دو نوع تفکر )تفکر خالق و تفکر 

توانند به  هایی است که می هاي خلق ایده تأکید داشته باشد. تفکر خالق، یکی از راه انتقادي(  در تربیت معلم

شکلی، در جهان خارج به کار گرفته شوند. تفکر انتقادي نیز، فرایندي پویا، فعال و همراه با استدالل منطقی است 

ید پیچیده را تفسیر نموده و که در طی آن، فرد با روشی منظم، به کاوش و تجزیه و تحلیل موضوع پرداخته، عقا

ها، هر از نظر ایده آلیست (.1154یابد )مایرز،  شده دست می به شکلی مناسب، به تشخیص سنجیده و حساب

-روشی که در جریان یادگیري بتواند موجب پرورش روح و تقویت ذهن و نیروي تفکر شود، مورد تایید است. ایده

ها استفاده از روش دیالکتیک که تاکید بیشتري دارند. به عقیده آن 1«کدیالکتی»ها در این زمینه به روش آلیست

گیرد، در پرورش نیروي تفکر افراد تاثیر فراوان دارد. در این روش، جریان به صورت بحث و مناظره صورت می

« 2ئیس آنتزلو»یابند. هاي الزم دست مییابد که طرفین خود به پاسخاي ادامه میبحث و تحقیق و گفتگو به گونه

دانند. ترین شیوه تدریس میآلیست هاي مشهور معاصر، روش دیالکتیک را اساسیاز ایده« 1دونالد باتلر»و 

داد و معتقد بود براي پرورش فیلسوف مشهور نیز، روش سقراطی یا دیالکتیک را مورد تاکید قرار می 4«کانت»

 (.124:  1167یسار ،  نیروي تفکر، باید به شیوه  سقراطی عمل نمود )جعفریان

هاي دوسویه و تجزیه و تحلیل، امکان رشد شخصیت شاگردان را  وشد با بحثشود بابستی بکی که تربیت میمعلم

 (گرا داشته باشد. معلم بایستی طوري تربیت شود که خلق و خوي، شخصیت و منشی واال و ارزشفراهم سازد

ها،  ش بر آن است تا شاگردان به جاي آموختن حقایق و واقعیتدر این روش، تال(. 2006،  ینو لو  یناورنشتا

و وظیفه معلم تربیت شده این است که این بینش را در آنان ایجاد  بینشی عمیق نسبت به مسایل پیدا کنند

او باید شخصی  ،گاهی فرهنگی دست یافته باشدباید کسی باشد که به دید لیستآهایدتربیت شده  معلم  نماید.

این امر به آن معنی نیست  .هایی هماهنگ تلفیق داده باشداي از ارزشهاي گوناگونی را در مجموعهباشد که نقش

تالش کند تا چشم انداز معقولی به درون شخصیت خویش  ، بلکه بایستیکه معلم در شخصیت متعلم تصرف کند

کسی که ، داراي ارزش واالیی است . به این ترتیب شدهتربیت  بدست آورد . ماهیت و شخصیت روحانی متعلم

ترین حد و او را یاري دهد تا به تحقق کامل  باید براي متعلم احترام قائل شود قرار است به تعلیم دیگران بپردازد،

. او کمال اهمیت را دارد و تربیت ، گزینشچون معلم الگو نماینده پخته فرهنگ است . شخصیت خویش نایل آید
                                                   

 گفتگو )مکالمه( و تعقل، روش منطقیجدل، احتجاج، استدالل، مکالمه، مباحثه و جدل، روشن کردن مطلبی به وسیله 1

2 -Louis Antz 

3 -Donald Batler 

4 -Kaunt 
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 .را دوست بدارد و شخصی با انگیزه و پر شور باشدخود آموزان ، دانشها باشدباید مظهر ارزش تربیت شده معلم

در  یادینبن ییرعالمانه داشته باشد تا بتواند موجب تغ يدانش و رفتار ینش،ب یستیبا این مکتب شده یتمعلم ترب

دارند. آنان  کافی توجه فتار ر و نگرش ،به سطوح دانش هاآلیستیدها یگربه عبارت د شود. یانطرز تفکر مترب

 یاست که معلم به رسالت خود به درست این بخاطر ،عمل نکند یخود به درست یفهبه وظ يمعتقدند اگر شاگرد

-74ننموده است )همان:  یجادشود را در او ا ينگرش و رفتار و ییرکه سبب تغ یعمل نکرده است و دانش کاف

 یعلم یح،و پربار است تا بتواند به انتقال صح یقعم یدانش یافتشود مستحق در یتکه قراراست ترب ی(. معلم71

دانشجو معلم به عنوان  ی بامکتب ینشده در چن یتترب معلمبپردازد.  یانخود به مترب هايو هوشمندانه دانسته

. در مجموع اي براي رشد داردد بالقوه، استعداکند که هم ار لحاظ اخالقی و هم از لحاظ شناختیکسی رفتار می

 .است یو تفکر در مترب یذهن يپرورش قوا یمرب یدتاک

یکی دیگر از مکاتب مهم فلسفی که در خصوص فلسفه تربیت معلم دیدگاه هاي قابل مالحظه اي دارد ، مکتب 

 رئالیسم است.

 یدهجهان خارج و پد یتبه واقع ی،مکتب فلسف یکبه عنوان  یسمرئال فلسفه تربیت معلم در مکتب رئالیسم:

 ي. برا است یعیو طب یدو شاخه تعقل يدارا یسممکتب رئال (.1167ي،وجود در آن توجه دارد)علو یواقع يها

و  یعیو طب یتعقل یسممعلم در هر دو شاخه رئال یگاهجا یمبه ترس یزمکتب ن ینمعلم درا یتدرک بهتر فلسفه ترب

 .وجوه اشتراک و افتراق آنها پرداخته شده است

و  دانند یم یبالقوه مترب يرساندن استعدادهایترا به فعل یمرب  یفهوظ یتعقل رئالیسم شاخه  رئالیسم تعقلی:

 یسمطرفداران مکتب رئال ؛( 71:  1167، يعلو)کنند  یخوب قلمداد م یو زندگ یترشد شخص یزرا ن یتهدف ترب

هاي تعقلی شاگرد بنابراین از نظر رئالیست .خوب است یشده داشتن زندگ یتباورند حق معلم ترب ینبر ا تعقلی

که  یاشدرا داشته  ینا یشود که توانائ یتترب يطور یستیاستعداد دستیابی به کمال را دارد  و معلم با

بالقوه شاگرد، جهت  ياستعدادها یکند.  شناسائ یلبالقوه دانشجو معلمان را از بالفعل به بالقوه تبد ياستعدادها

اهداف بلند مدت  يمعلم دارا یتفلسفه ترب یتعقل یسمرئالوظیفه چنین معلمی است. در  هاپرورش دادن آن ودادن 

 یستیبا کل نگرمعلم  یتباورند که ترب ینبر ا یتعقل یسمطرفداران مکتب رئال به عبارت دیگر است یبوده و دائم

 معلم باشد .  یتاساس ترب

به کل و جزء  یدنارتباط بخش یوستهمکتب گشتالت است که پ یروپ یتعقل یسممعلم در شاخه رئال ش تربیت:رو

 هاي. رئالیستیدنما یترا در شاگردان خود تقو ی، استنباطات و ادراکات کلينگرسازد و روح کلیرا فراموش نم

لم مع. معتقدند جزء و کل رابطه و گراییحل به و هستند گشتالت مکتب پیرو تدریس هايروش درمورد تعقلی

 همان:)وظیفه دارد که ازکل شروع کند و سپس به جزئیات بپردازد و رابطه پیوسته بین کل و جزء برقرار شود
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معتقدند  و یرندگ یشرا در پ یاسیهستند که روش ق یمعلمان یتمدافع ترب یتعقل یسمطرفداران مکتب رئال (.50

نگرش . ارتباط برقرار کند یکل و جزء به خوب ینشود و بتواند ب یتو کل نگر ترب سییاق یوهمعلم به ش یستیبا

 معلم رعایت بنابراین تکلیف ، قرار دارد.«گرا کل»یاروان شناسان گشتالت  یهنظر يبر مبنا یتعقل یانگراواقع

که قرار  یمعلم یآشنائ يبرا یطرح مسائل کل است. جزء و کل بین رابطه درک شاگرد حق وپیوستگی تدریس  

 يآشنا شد و دارا یاتکه ذهن دانشجو معلم با کل یو سپس وقت شودیضرورت محسوب م یکشود  یتاست ترب

-یکار قرار م ردرک بهتر موضوع  در دستو يبرا یاتطرح واره  مشخص شد، آنگاه پرداختن به جزئ چارچوب و

  یتترب یان. معلم در جرکندیگونه تدریس مشاگرد حق داردکه متوجه شود که معلم چ. )مکتب گشتالت( یرد گ

و ارائه شوند  يطرح ربز يطور یدبا ی. لذا مطالب درسیاموزدبه شاگرد ب را«ادراک»و«يبا هم نگر» هايمهارت یدبا

 ی،تر ارائه شوند) رستم یبه مطالب جزئ یاتشوند و به دنبال کل ی، ابتدا معرف یممفاه ینو جامع تر ترینیکه کل

در ابتدا ذهن  یستیبا شود،یآموزش به کالس فرستاده م يکه برا یمعلم یتعقل یسمرئال یدگاه(. از د125: 1167

شوند که   یتترب يطور یدمعلمان با یعنیبپردازد.  یاتآشنا سازد و سپس به ارائه جزئ یکل یمرا با مفاه متربیان

 ینظم ذهن ینکل و جزء، ا ینب یدائم ابطهر یجادا یقطر خود باشند و از یرانفراگ ینظم ذهن یجاداوال قادر به ا

 کنند یتبوجود آمده را تقو

 ، محتوا و دانش را از یکدیگر تفکیککند، موضوعهاي آموزشی سازمان یافته تاکید میبر برنامه یرئالیست تعقل

پرداخته و به موضوعات خاص هاي آموزشی در باالي سلسله مراتب برنامه تر و انتزاعی ترکند. به اشیاء کلیمی

 یشده کس یت(. معلم ترب1164ابراهیم زاده،)هد دتوجه کرده و موضوعات بی اهمیت را در مراتب بعدي قرار می

-ها و موضوعات اخالقی، سیاسی و اقتصادي در برنامه درسی دانشجواست که  به سازماندهی انواع مفاهیم، اندیشه

ذهن دانشجو معلمان را از کل به جزء  که یضرورت آموزش دروس یکل يهاطرح واره معلمان فکر کند.  طرح 

 یهتر یريبندي کیفی موضوعات آموزشی می تواند به دانشجو معلمان در شکل گدرجهتوجه به  سامان دهد. و

 ذهن کمک کند .

 یرويپرورش نبه اصل  یداست که با یشده کس یتمعلم  ترب یس،تدر یانمعتقدند که در جر یتعقل یانگراواقع

و استنتاج  یکل یرتصو یک ئهارا یقاز طر یممفاه یانمعلمان توجه داشته و ارتباط متفکر و تعقل در دانشجو

شود معلمان میپرورش ذهن دانشجو اعثبه منطق و دروسی که ب یتعقل یسمشاخه رئال مد نظر قرار دهد. یاتجزئ

هاي رئالیستی به پرورش واقعی ذهن توانند با استفاده از آموزهمربیان می و همچنین تفکر عقالنی توجه ویژه دارد.

 معلمان آموزش دهنددانشجودانشجو معلمان بپردازند. مربیان می توانند تفکر عقالنی  به عنوان یک ضرورت را به 

است  یکس یتعقل یسمشده رئال یتمعلم ترببنابراین  (.1167؛ شریعتمداري،115 –116: 1151، کراورو  زمن)او

آنها  يبدهد و کنجکاو یشانو تجربه و تعقل وادار کند؛ امکان بحث و انتقاد به ا یتآموزان را به فعالدانش یدکه با
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   برانگیزد.را 

 يثابت و استوار هايدرک و عمل به ارزش يمعلم را سوق دادن شاگردان به سو یاصل یفهوظ یتعقل گرایانواقع

(.معلم مکلف است که هدایت صحیح 1164زاده، یمدارند )ابراه ینطباق و هماهنگانسان ا یعتکه با طب دانندیم

و  ها را درک کندکه منطبق بانیازها ارزششاگردان واعتالي آنان را برعهده گیرد و شاگرد حق داردکه اهمیت 

 يشوند؛ به سو یتکه قرار است ترب یمعلمان یتهدا يمعلم در راستا تربیت فلسفه. اوست فطري هايخواسته

 یعتسوق دهند که با طب هائیارزش يخود را به سو یراناست تا بتوانند ذهن فراگ ثابت و استوار یهائدرک ارزش

 مکتب رئالیسم شاخه دیگري نیز دارد. انسان سازگار است.

د و هدف دان یم یمترب يرا شکل دادن به استعدادها یمرب یفهوظ  یعیطب یماما شاخه رئالس رئالیسم طبیعی:

شده  یترا ترب یمعلم یعیطب هايیسترئال .(71: 1167، ي)علوکندیجامعه تصور م يهایازرفع ن یزرا ن یتترب

 ینبرخوردار باشد تا بتواند در ا یشکل گرفته و از چارچوب مشخص و مدون یاو به خوب يکه استعدادها دانندیم

 نمودن معلم با هدف برطرف یتببخشد. ترب ینظم خاص دیگران آموزش روند به و کند  چارچوب مشخص حرکت

جامعه مد نظر است. بنابراین وظیفه معلم خوب تربیت کردن و حق شاگرد خوب تربیت شدن است.   نیازهاي

شاگرد حق دارد که در جامعه موقعیت اجتماعی قابل قبولی داشته باشد و معلم باید زمینه تحقیق این حق را 

 . براي شاگرد فراهم کند

صورت که آنان به  ینواتسون است ، به ا یمکتب رفتارگرائ یروپ یعیطب یسممعلم در شاخه رئال روش تربیت:

 ياهداف رفتار یینقائلند و نه به درک رابطه کل و جزء ، لذا تع یتآخر اهم یدرک جزأ اول ، سپس جزء دوم و ال

 یستیمعلم جزء نگر با یتباورند که ترب ینبر ا یعیطب یسمدارد. . طرفداران مکتب رئال یبسزائ یتاز نظر آنان اهم

باورند که همه جوانب امر را به دقت مورد  ینبر ا یعیطب یسممدافعان شاخه رئال ینبنابرا .معلم باشد یتاساس ترب

به عبارت  پردازد. می یاتکل یفراهم شد، به بررس یاتدرک جزئ ینهزم یدهد و وقت یقرار م یابیسنجش و ارز

معلم مکلف که  هاي طبیعی معتقدندرئالیست. دارد یتمعلم کل نگر ارجح یتمعلم جزء نگر بر ترب یتترب یگرد

 یعی،طب یانگرااست که اجزاء را براي شاگرد توضیح دهد و شاگرد حق دارد که رابطه بین اجزاء را درک کند. واقع

و محسوس آشنا  ینیمشاهدات ع یقطراز  یشاگردان را با امور جزئ ید،معلم با یستدر یانمعتقدند که در جر

بر  یرا مبتن یستدر يروش ها یعی،طب یا یعلم یانرو واقع گرا ین. از ایابنددست  یبه قواعد کل یجکرده تا به تدر

و  یشبر اساس مشاهده و آزما یستدر يها یوهو معتقدند اگر ش هندد ی، قرار م«رفتارگرا»نگرش روان شناسان 

 (.116:1167یسار، یانر است )جعفرمطلوب ت یرد،تجربه قرار گ

-یتمعلم ترب یفهکه وظ یردگیدر دستور کار قرار م یمعلمان یتترب یسم،شاخه از مکتب رئال یندر ا  یگرد ياز سو

و  یفهمعتقدند وظ یعیطب گرایانواقع ها.کند و نه درک ارزشیها به شاگردان قلمداد مارزش یشده را صرفا معرف
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که  طوري به ،است هاارزش ینا يحاکم بر جامعه  و سوق دادن شاگردان به سو هايارزش معرفی ، معلمرسالت 

(. بنابراین معلم وظیفه دارد که از ارزش تعریف  71-51: همان) کنند درک را ها ارزش يارزشمند یزشاگردان ن

 ینها  برایسترئال ک کند.مناسبی ارائه کند که براي شاگرد قابل درک باشد و شاگرد حق دارد که ارزش ها را در

 يهایارمع یستیاند، اشاعه دهند. آنها باشده یفتعر یها را که به درستاز ارزش یبرخ یداند که معلمان بایدهعق

بتواند خود  یدها  معلم بایست(. از نظر رئال110-1166:111ي، دهند)قائد یمرا تعل یبا شناسیو ز القیاخ یاساس

از  يارا در مجموعه یگوناگون يهاباشد که نقش یشخص ید(. او باینی)مدل ع یدعمل نما یبه عنوان مدل ارزش

تالش در جهت مواجه  یدآموزش و پرورش با دف(. . ه77-77: 1164داده باشد)گوتک،  یقگوناگون تلف يهاازرش

خوردار شوند، روشن و سالم و خوش بر یکه از زندگ یندبار آ يباشد و افراد یزندگ يهایتساختن افراد با واقع

 (.1167نژاد،  يارزش باشند باشند)شعار یکو بدن سالم  به عنوان  یکواخالق ن يو دارا یندیشند،درست ب

طرفداران هر دو شاخه مکتب رئالیسم معتقد هستند که  باید به تربیت  .:اشتراکات دو شاخه تعقلی و طبیعی

معلمی پرداخت  که اساس آموزش باشد و بتواند به راهنمائی متربیان مبادرت ورزد. معلم در هر دو شاخه تعقلی و 

تشکیل ، لذا هر دو شاخه این مکتب معلم محورند و معلم اساس آموزش را کندطبیعی نقش محوري را بازي می

(.  به عبارت دیگر  71:  1167دهد و وظیفه شاگرد صرفا اطاعت و تقلید و الگو برداري از معلم است )علوي،می

 دهد..تربیت معلم معلم محور اساس تفکر هر دو مکتب را تشکیل می

انشمندان تواند درهر رشته به جاي شرح آنچه درکتاب نوشته شده یا ددر هر دو شاخه معلم تربیت شده آگاه می

اند، شاگردان رامتوجه مسائل سازد و به آنهاکمک کند تا از طریق مشاهده، آزمایش و مطالعه نظریات بیان کرده

. شدند یاتنظر ینگونهبرد، و خود مشخصأ متوجه ا یپ یعلم يهایهها ونظريتئورمختلف به چگونگی پیدایش 

هاي مستمر، در  اکتسابی و آموختنی است. بنابراین، معلمان باید ضمن کسب آموزش رئالیستی هاي آموزشی روش

شفیلد  )ترین صورت انجام دهند هاي تدریس، امر یاددهی و یادگیري را به منطقی ي اصول و فنون و روش زمینه

تقاد دارند که شود. آنها اع ییکه منجر به خودشکوفا کنند یم یتحما یاز روش ها، یستدر مجموع رئال(.1157،

کنند. در  یداکه شاگردان در مورد جهان خارج، شناخت پ شود یصورت حاصل م ینبه بهتر یهنگام یی،خودشکوفا

هدف کمک  ینبه ا یدنراه رس درآنان را  تواند یبر آنها عرضه شود و روش حل مساله م یاتواقع یدبا یجه،نت

 (.115 – 116: 1151 کراور،)اوزمن و یدنما

را به  یقاز او بخواهد حقا یتآموز به فعالکردن دانشوادار یقموظف است از طر تربیت شده معلم اخههر دو شدر 

تازه  یمو مفاه یروابط، معان یرو تفس یرکند. با کشف و تعب یسهدهد و مقا یحبسپارد، مطالب مختلف را توض یاد

هارت و دانش را در او تقویت کند. معلم یعنی پرورش ذهنی فراگیر بایستی در الویت قرار گیرد تا مکند.  یداپ

 مهارت و دانشي دارا سیتدر روش وی درس ماده نهیدر زمتربیت شده یاید معلم  .باشد ايبایستی فردي حرفه
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 میتعل از برالیل علوم هم و هنرها نهیدرزم هم دیبا معلمان. استي احرفهي کار پرورش گفت توانیم کهباشد

 (. 50: 1164  )گوتک، باشند متخصصیک  دیبا معلمان. باشند شده برخورداری همگانی تیوترب

التحصیل قلمداد نکند، طرفداران هر دو شاخه بر این باورند که بایستی به تربیت معلمی پرداخت که خود را فارغ

علوم هاي آموزي باشد، به مطالعه علوم روز بپردازد، قادر باشد به تجزیه و تحلیل یافتهپیوسته در حال دانش

کند تا   هوشمند عمل يراهنما یکبه عنوان  یدمعلم بارفتاري پرداخته و راهنماي خوبی براي دیگران باشد .

و عالقه  هاي انگیزهنظر یبررس سوق دهد. ها استاطراف آن یطکه در مح یتجرب یلمسا يبه سو آموزان رادانش

(.  1166:110)قائدي، کند یم یکتحر یشو آزما میمستق يامشاهده یقمسائل از طر ینو حل ا یبه بررسو ها آن

 (.125-126 :1167، رستمی )ردیگراهنماي شاگردان را معلم به عهده می هدایت ومعلم باید 

شود و او نیز مانند شاگرد پیوسته باید بر دانش و بینش خود  ، معلم راهنماي شاگرد تلقی میهر دو شاخهدر 

شناسی در کودکان انگیزه ایجاد نماید. اما  شناسی تربیتی و کودک هاي روان از یافتهجویی  بیفزاید. معلم باید با بهره

محور همه مسایل آموزشی معلم نیست، بلکه وي نیز به عنوان عنصري از عناصر آموزش و پرورش، شرایط یاد 

گوناگون بهره هاي  هاي علمی جدید در عرصه کند و در این راستا، از یافته دادن و یاد گرفتن را تسهیل می

شفیلد،  )هاي وي نیز داراي اهمیت فراوان است ها و دانش جوید و عالوه بر شخصیت اخالقی معلم، مهارت می

 بنابر این تربیت معلم فرهیخته،متخصص، عالقه مند و با اخالق مد نظر چنین مکتبی است.. .(22 : 1157

گیرد ، مکتب  عمل گرائی  قرار می در ادامه بررسی مکاتب فلسفی ، سومین مکتبی که مورد بررسی

 است.

شاگرد در این مکتب نقش محوري و اساسی را دارد و علم فلسفه تربیت معلم  در مکتب پراگماتیسم: 

ترین نماینده این مکتب تربیت را بازسازي تجارب بایستی مطابق نظر شاگرد رفتار نماید .دیوئی به عنوان شاخص

، انگیزه و استعداد . معلم باید مطابق نیاز، عالقهحل کسب تجربه شاگرد باشدداند. مدرسه باید مشاگردان می

 1154توجه دارند )مایر،  یادگیريبه نقش شاگرد در  هایستپراگمات ( .57: 1167، شاگرد عمل نماید)علوي

مند بودن امور را ارزش یزانکند که خود شاگردان در عمل م يکار ید(. معلم با 2006،  ینو لو  یناورنشتا ؛461:

 یردادند ارزشمند شمارند و در غ یصرا که در عمل سودمند تشخ يصورت که امور ینبد ،یندو تجربه نما یشآزما

 که دارد حق و دارد عهده بر را هاصورت فاقد ارزش. معلم حق هدایت و راهنمایی شاگرد در تمامی زمینه ینا

مکتب هر  ین(. از آنجا که  در ا57: 1167 علوي،) دهد قرار شاگرد اختیار در مطلوب نحو به را خویش تجربه

است که  ینمعلم ا یفهوظ ،یابد یدر کالس درس حضور م یو اطالعات قبل یاتاز تجرب يبا مجموعه ا يشاگرد

کسب تجارب  يرا فراهم کند تا راه برا ايینهکرده و و زم یحشاگردان را تصح یو اطالعات غلط قبل یاتتجرب

کند که خود شاگردان فعال باشند و هر چه  یستدر ايبه گونه یدبا مشاگرد باز شود. معل يبه رو یحو صح یدجد
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 یآموزش و پرورش و به عبارت یمحور اصل یدجامعه با یازمورد ن یبهتر به کسب تجربه بپردازند. مسائل اساس

 محور تعامل معلم و شاگرد باشد. تریقدق

 .دهدبراي جامعه سودمند باشد اساس دیدگاه نظري این مکتب  را تشکیل میتربیت معلمی که بتواند عمال  

مکتب است.  ینمعلم در ا یتترب یاساس يمحورها یگرکه در خدمت اهداف جامعه باشد از د یمعلم یتترب

 يبرا بالی منزله به ،نظام آموزش و پرورش را باز کند هاياز گره یپرداخته شود که گره یمعلم یتبه ترب یستیبا

. تربیت باشد ینمشکل آفر ینکهرا حل کند نه ا یبار باشد،  بتواند مشکل ینکهشود  نه ا یتلق ینظام ینچن یتتقو

، استعداد و عالقه متربیان را داشته ، نیازمعلمی که هم خود داراي انگیزه باشد و هم توانائی توجه کافی به انگیزه

 ماتیسم است. باشد، در دستور کار تربیت معلم مکتب پراگ

کند تا این حقیقت را دریابند و بپذیرند که  پیوسته درصدد است که به فراگیران کمک  معلم مکتب پراگماتیسم

آموزان خود آموزش بدهد که براي دانشهمواره قابل تغییر هستند. او باید به نحوي تربیت شود که بتواند به 

سازد که حل  دهد و مطرح می ار ببرند و مسائلی را ترتیب میرسیدن به حقیقت و حل مسائل، روش علمی را به ک

برد که فراگیران مستقیما به  هاي یادگیري را آنچنان پیش می و فصل آنها مستلزم تالش شخصی باشد؛ فعالیت

(. چنین معلمی آموخته است تا مسایل و 1161نژاد،  فرآیند تحقیق کشانده شوند و به پژوهش بپردازند )شعاري

شود را با کمک خود فراگیران حل نماید، ؛ فراگیران را طوري تربیت کند تا آنان  ی که در کالس طرح میمشکالت

بندي کنند و از لحاظ اهمیت و اولویت مورد بحث قرار  و طبقه شان را انتخاب خود شخصا مسایل مورد عالقه

و   یناورنشتا ؛1111)دیوئی، ؛نجام گیردتواند بدون اشتباه ا داند که یادگیري نمیدهند.  معلم پراگماتیست می

، نیازها، (. فلسفه تربیت معلم در این مکتب عمدتا حول محور تربیت معلمی است که به استعدادها2006،  ینلو

اي بنماید. بایستی مربیان در تر از همه تجارب متربیان توجه ویژهها و مهمها ، انگیزهاحساسات، عالئق ، پتانسیل

 ، زمینه پیدایش چنین تفکري را فراهم کنند.آموزشی متربیان خودطی دوره 

. کننددهدکه یادگیرندگان مسأله راحل مییادگیري وقتی رخ می بر این باورند که ها پراگماتیست: روش تربیت

ال هر چند که اعم ؛باشند یبادر قبال شاگردان خود شک یدبا بینند،آمورش میروش حل مسئله با  که  یمعلمان

یابند. از نظر دیویی روش حل مسأله که همان دست  يفور یجتواند دانش آموزان را مجبور کند تا به نتا یفشار م

روش تحقیق است، بهترین و موثرترین شیوه تعلیم وتربیّت است، زیرا این روش، حصول اهداف یادگیري را سریع 

به نظر می رسد اگر معلمان به شیوه  .نتایج تحقیق است آموز خود با فعالیت و با رغبتب به دنبالتر نموده و دانش

حل مساله تربیت شوند،کارائی بهتري خواهند داشت. از آنجا که محتواي آموزشی باید متناسب با تجارب کنونی 

گرایان روش حل مسئله خود را براي انتخاب شاگردان و در ارتباط نزدیک و پویا بازندگی آنها انتخاب شود،عمل

سازد تا از طریق (. روش تحقیقی حل مسأله، معلمان را قادر می0116 کنند)رستمی،دروس نیزتوصیه میمحتواي 
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یان )جعفر آزمایش و تجربیات عمل بتوانند، مطالب سودمندي را براي رسیدن به اهداف موردنظر، بیان نمایند

  (.110:1167یسار،

به شاگردان کمک کند تا با استفاده از آنجه در گذشته ید طوري تربیت شود که معلم با، کسب معرفت  یاندر جر

 یلهآورند وس یبه دست آمده زمان حاضر ومشکالت آن را بهتر درک کنند و آنچه را در زمان حاضر به دست م

حفظ معلومات  تفکر است . یرويمهم به کار افتادن ن ،کسب معرفت یاندر جر .قراردادند یندهگسترش تجربه در آ

 ینکند واز ا یکردان را تحرگتفکر شا یروين یدکالس با یطمح ینبنابر ا باشد. یم یتیفاقد ارزش ترب ؛ هاو مهارت

عالوه براین محیط کالس باید روح دموکراسی را پرورش دهد و عمال . ییدت به آن ها کمک نمافرعرا در کسب م

( .از نظر عملگرایان 201 -201: 1167شاگردان را متوجه ارزش فرد و قدرت عقالنی او بنماید )شریعتمداري، 

به عقیده عمل گرایان معلم بایستی طوري آمورش . مهم ترین روش تعلیم وتربیّت، روش تحقیق وفکرکردن است

زیرا فکرکردن روش اصلی تعلیم وتربیّت ویادگیري . ببیند که شاگرد را به تفکّر انتقادي درباره مسائل وادار کند

 . ري کند که خود شاگرد باید در این جریان نقش فعال داشته باشدبنابراین معلم باید کا. است

 یدنباتربیت شده  اعتقاد دارد که معلم  یوییمعلم نقش راهنما و همکار شاگردان را برعهده دارد. د یوییاز نظر د

 یت،فعال آموزان را از راه دانش یدبلکه با ،را منتقل کند، داشته باشد دانش خود خواهد یمحض که م ينقش دانا

رونق می آموز  در ذهن دانش یادگیري راتفکر و  معلم تربیت شده کسی است که و پرورش به تفکر وادارد. یقتحق

 یطو شرا کند یآموزان اقدام م کار و تالش دانش یت،فعال یطو ساختن شرا ها یتموقع یجاد. اوست که به ابخشد

شاگرد با توجه به عالقه و رغبتش فراهم  ينو برا  یتیهمواره درصدد است تا فعال سازد، یرا فراهم م یدتجربه مف

کند که  یقشاگردان را تشو ،دهد یرا در او پرورش م یدمو کراس را به تفکر وادارد وروح اگیرفر یدبا معلمکند. 

 (.1167زاده، )نقیبدر مقابل مسائل بهتر فکر کنند یوستهپ

آموز  همان معلم و دانش یادگیرنده یاو  یاددهندهدو رکن  یانم یارتباط متقابل یکهمواره  یدبا یوییاز نظر د

 ییرا راهنما یکدیگرباشند، هر دو  یادگیريبه تبادل تجربه بپردازند و هر دو در حال  یدوجود داشته باشد. آنان با

 یجادرتباط متقابل، تعادل اا یندستوردهنده باشد. در ا یگريمجبور به اطاعت و د ینکه یکیکنند نه ا یتو هدا

باید طوري تربیت شود که سازنده موقعیت هاي .معلم گردد یم یو تفکر منطق آید یمسأله به وجود م شود، یم

یادگیري براي مسائلی خاص باشد تا حل مسائل مزبورموجب راهنمایی دانش آموزان درفهم بهتر محیط اجتماعی 

ي از ساخت سنتی مواد درسی، متوجه هر گونه ز باید به جاي پیروهم معلم و هم دانش آمو. و طبیعی شان شود

از نظر معلوماتی باشند که مفید بود ن آنها در حل مسأله اي خاص که باآن درگیر هستند به ثبوت رسیده است. 

 یدنبالذا  است و یتبلکه ، ترب یستن یمواد درس یستدر ی که قرار است تربیت شود،معلم یفه، وظ یسمپراگمات

معلم باید به دانش آموز  استدروس را اصل ، و کودک را فرع بر آن شمرد . وظیفۀ معلم، تحریک و هدایت  ۀبرنام
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تجربه هاي گذشته، زمان حاضر و مشکالت آن را درک کند و تجربه هاي زمان حال را  کمک کند تا با استفاده از

رآموزش وپرورش از نظر دیویی شاگرد است ومربی پایه اصلی واساسی دگسترش تجربه در آینده قرار دهد  وسیلۀ 

 .(41:1171یویی،)د می بایست متناسب با نیروهاي طبیعی وذاتی طفل محرکه اوغرایز او را متمرکزسازد

 با ،و فعال یاپو یذهن يمعلم سودمند، مشکل گشا، دارا یتمکتب به ترب ینمعلم در ا یتکالم فلسفه ترب یکدر 

 یتترب یگرمکتب د ین. از نظر اشودیخالصه م یعلم هايمثبت با استفاده از روش ییراتومدافع تغ انگیزه

را  یشترحقوق ب یافتباالتر و در مدرکبجز کسب  ايیزهو انگ کنندیم یآخر خود را ط هايکه سال یمعلمان

است که  یتجارب يدر حال کسب تجربه و بازساز یوستهاست که پ یشده کس یتمعلم ترب .ندارد یهیندارند، توج

-یم یشرفترا الزمه پ ییرچون تغ کندیاستقبال م ینهمثبت و به ییراتاز تغ یمعلم ینقبال آموخته است. چن

 ینمعلم در ا یتاساس و محور ترب مفید و گراتعامل ،فعال ،راهنما، با تجربه علمم یترسد ترب ی. به نظر مپندارد

اعمال  پیامد و شوند خطا مرتکب تا دهد اجازه آموزانانششود که به د یتترب يطور یستیمکتب است. معلم  با

. در یابدیم فزایشکند ا یحرا تصح یشخو هايدانش آموز خطا ینکهاحتمال ا یقطر ینرا تجربه کنند به ا یشخو

 یادگیري داري،یدانو م یکارگردان يبه جا گاهیهاست که به عنوان تک یشده کس یتمعلم  ترب یسممکتب پراگمات

 یازکمک ن یااست که به مشورت  یمتعلمان یی. نقش معلم در درجه نخست راهنماکندیم یترا هدا  یرانفراگ

بنابراین در فلسفه تربیت معلم پراگماتیسمی، تربیت معلمانی که یه درک فلسفه بنیادین این مکتب ، یعنی مندند.

 درک سودمندي ، نائل شوند ، یک ضرورت محسوب می شود.

 

یستانسیالیسم از مکاتب فلسفی مهمی است که نکته هاي قابل تاملی در فلسفه تربیت معلم مکتب اگز

 می توان از آن استخراج کرد.

)وجود(  یهستی تقدم آن دگاهید نیتری اصل هیپا بر سمیالیستانسیااگز مکتب. :مکتب اگزیستانسیالیسم

در این مکتب  معلم باید کاري کند که شاگردان آزادانه، مستقالنه و خالقانه  .(1167)علوي، قراردارد تیبرماه

:  1164دست به انتخاب بزنند . هدف معلم باید بیدار کردن و شدت بخشیدن به خود آگاهی شاگرد باشد)گوتک 

وراجباري (. در این مکتب شاگرد محور معلم نبایستی شاگردان را به حض2006،  ینو لو  یناورنشتا؛ 154-157

در کالس درس وادار کند و اگر خودشان نخواهند ، نمره یا امتحانی در کار نیست . طرفداران این مکتب تاکید 

می کنند که مدرسه باید مکان آزادي با شد که همه شاگردان در صورت تمایل و با فراغ بال و بدن هیچ گونه 

( . تربیت معلمی که از آزادي ، خالقیت ، قدرت 11:  1167اجبار و تهدیدي در آن حضور می یابند )علوي ، 

انتخاب و استقالل کافی برخوردار باشد اساس دیدگاه نظري این مکتب را تشکیل می دهد. تربیت معلم بدون 

هیچگونه تهدید یا فشار و بدون اعمال قانون در این مکتب صورت می گیرد .  دانشجو معلمان هستند که محور 
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یین می کنند که نحوه چیستی و چرائی آموزش را تعیین می کنند . اینکه چر بایستی کار هستند . آنان تع

آموزش بهتر ببینند و معلمی که قرار است تربیت شود نیز با داشتن انتقال چنین روحیه اي بایستی آموزش 

،  ینیشور لییخلي مد نظر است )فرد هايانتخاب بهبود منظور به يفرد یو خود آگاه یاشتداد آگاه ببینند .

1156  :11.) 

در مکتب اگزیستانسیالیسم  تربیت معلم به کالس درس  و مسائل برنامه آموزشی محدود نمی شود.  در یک  

رابطه مشترک، معلم و شاگرد براي رسیدن به حقیقت دیالوگ می کنند. معلم شاگرد را در دیالوگ شرکت داده و 

انش آموز در مکتب اگزیستانسیالیسم  نقش یک بازیگر را دارد نه او را به شرکت در دیالوگ تشویق می کند.  د

( .معلم از نظر مکتب 1155یک تماشاچی: اما در این نمایش، به زعم نلر، نقش اول را معلم ایفا می کند )نلر ،

اگزیستانسیالیسم  باید طوري تربیت شود که به حرفه خود به عنوان یک شغل ننگرد.  معلم باید طوري تربیت 

شود که قبل از هر چیز به دانش آموز خود به عنوان یک انسان بنگرد. طرفداران این مکتب رمز موفقیت معلم را 

 در تنظیم گفتگـو براي کشـف حقیقت می دانند. 

کند که در آنان  يالزم آنان کار تحریک و هادادن به شاگردان در مورد ارزش یمعلم آن است که با آگاه یفهوظ

دارد که شاگردان را  یفهدست بزنند . معلم وظ یشکنند و آنان به انتخاب مسئوالنه خو یداپ مقامی و رشد هاارزش

 یقاز طر یدبا . به عبارت دیگر یادگیرندگانبالقوه در نهاد آنان وجود دارد ، آگاه سازد  ورتکه بص یاز استعدادهائ

 ید(. معلم با 161:  1156،  ینیشور یلی)خل بزننددست  خویش مسئوالنه انتخاب به ،و پژوهش یکسب آگاه

معلم آن است که  مسئولیت(. 1164  ،)گوتک یردبپذ یتاعمال خود مسئول یجشود که در مقابل نتا یتترب يطور

-11:  1167،  يکند )علو یقرا تشو یندهاز گذشته و حال و امکانات آ یفراهم آورد که آگاه یتیترب یطمح ینوع

مکتب  هايیدگاهاز د پذیردیرا م یتمسئول ینا یرشکه عواقب پذ پذیريتیمعلم مسئول یت(. ترب 12

 است. یستانسیالیسماگز

نقش راهنما را  هايهنجارها و ناهنجار ینب یزبه شاگرد در انتخاب و تما یداساس آموزش شاگرد است و معلم با 

:  1151هست )اوزمن و کزاور ،   یزن یمعلم مربوط به ورور در مسائل اخالق یفهاز وظ یداشته باشد ، لذا بخش

خود را بخاطر شاگردان به  ید(.  کارل راجرز  معتقد است که معلمان با2006،  ینو لو  یناورنشتا؛ 407-405

 ید. معلم بایدنما یتفعال یرخواسته فراگ يمراقب استعداد و دانش افراد باشد و در راستا باید معلم. خطر اندازند

 او به ،بدارد یرا گرام یرفراگ باید معلم استعداد دانش آموز کمک کند. سازياشد تا به آزادآموزش ب کنندهیلتسه

است که  یمعلم آگاه یتمکتب بر ترب ینا ياساس فکر بنابراین  بوجود آورد. ارزشمندي احساس او در و دهد بها

 است. يفکر یدگاهد نیمعلم متشخص اساس ا یت. تربهاستیدو نبا هایدو با شناسیمعتقد به ارزش

که  رسدیباشد، مد نظر است. در واقع به نظر م ینید هايبه ارزش مایلاو مت یذهن یدگاهکه د یمعلم یتترب 
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مکتب در خصوص  ینا یاساس هايیدگاهباشد از د یاخالق یناصول و مواز یتبه رعا یبندکه پا یمعلم یتترب

 دبالقوه شاگردان خود را داشته باشد و بتوان ياستعدادها یصتشخ یکه توانائ یمعلم یتمعلم باشد. ترب یتترب

 یستانسیالیسممعلم مکتب اگز یتترب هايیژگیو یگرکند از د یتهدا یحخود را در جهت صح یانمترب ياستعدادها

بالقوه و  ياستعدادها یصتشخ یشود گه خود توانائ یتترب يطور یستیمعلم با یگرد ي. از سورودیبه شمار م

 هايدست به انتخاب ،یاشتداد آگاه ینبا ا توانداستعدادها ( تا ب یآنها به بالفعل را داشته باشد )شکوفائ یلتبد

 کند. گیريیمبزند و بهتر بتواند تصم ینهبه

 یتترب یانو کنترل مترب یهبا قصد تنب رفاکه ص یمعلم یتمعلم مستبد مخالف است و با ترب یتمکتب با ترب ینا 

 یادگیري یلتواند موجب تسه می که است گرامعلم تعامل یتباور است که ترب ینبر ا یراز کندیم مخالفت ،شود

-یآنان م یقبه تشو یانمترب یهکنترل و تنب يکه بجا یمعلم یتترب یمکتب ینچن یدگاه. در واقع  از دشودیم

مکتب  ینارزشمند است .چرا که طرفداران ا کند؛یم یراهنمائ یبه اهداف آموزش رسیدنو آنان را در  پردازد

 و هوشمندانه را فراهم کند.  یمنطق یح،تفکر صح زمینه تواندیاست که م یقمعتقدند که تشو

 

 .شوندیم عرضه بلکه ستند،ین انتقال قابل چگاهیه ها،مهارتیا  معلومات معتقدند انیگرای هست :روش تربیت

داشته باشد. معلومات و مطالب یریادگیانیدر جر یکه شاگرد، نقش فعال نمایدطوري تدریس دیبا تربیت شده معلّم

از وجود معلم در آمده و او معلومات  خشیامر مستلزم آن است که مطالب به عنوان ب نیشود، اما ا هیارا دیبا یدرس

-یم انیب نهیزم نیدرا ،1رببو نیمارت .دینما هیشود به شاگردان ارا یوجودش صادر ماز  که  يزیرا به عنوان چ

گرایان، تدریس به عقیده هستی .باشد آشنا کند،کامالیم سیتدر کهی مطلب ای موضوع با دیبا معلم داردکه

کند، اما اگر هدف از تدریس، انتقال فعالییتی است که ضمن آن معلم، معلوماتی معین را به شاگردان منتقل می

دهنده معلومات و ارزش شاگرد ارزش معلم به عنوان وسیله انتقالها فرض شود، در این صورت معلومات یا مهارت

 (.117:1167کند )جعفریان یسار،کننده یا محصول این انتقال، تنزل پیدا میبه عنوان دریافت

مکتب  ینا ينظر  یدگاهگرا  اساس دو تعامل ی، مسئول  و معتقد به مسائل اخالق، دانامعلم آگاه یتدر مجموع ترب

است  یبدان معن ین. انمایدیرا حفظ م یشخو یانسان یتاست که هو یشده کس یتدهد. معلم تربیم لیرا تشک

و  یلیسن، رتبه تحص يبطور ساده بر مبنا دانکه در آن شاگر یتیدر موقع یدنمدام از فرو غلت یدکه معلم با

 یو نظارت یآموزش ی،سرپرست يهااست که نقش یکند. معلم شخص یزشوند پره یفتعر یگروه یتعضو یامنزلت 

معلم و  ینب یدتو ( را که با -)من ي رابطه هاروش ینکدام از ا یچاجازه داده شود که ه ید. نبارا بر عهده دارد

است.  یستانسیالیستمعلمان اگز يبرا یمناسب یروش یمخدوش سازد. محاوره سقراط باشدشاگرد وجود داشته 

                                                   
1  - Martin Bober 
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 یشخص یقتیبه حق  یزندگ يدر خصوص معنا یسواالت یقکند تا از طر یبکند که متعلم را ترغیمعلم تالش م

 او را فراهم سازد. یراه موجبات اشتداد آگاه ینو از ا یابددست 

 

 . آخرین مکتبی که مورد بررسی قرار می گیرد، مکتب ناتورالیسم است

علم در طبیعت قرار داده در ابن مکتب عوامل راهنماي تربیت م  فلسفه تربیت معلم در مکتب ناتورالیسم:

، اختیار گیرد. معلم تربیت شده موجودي است که از قدرت آزاديشده است و هدایت معلم در پرتو آن صورت می

، اراده و ، داراي قدرت آزادي. تربیت معلم دیندار و دوستدار طبیعت ، متفکرو قدرت انتخاب برخوردار است

و تفکر درتربیت معلم از اهمیت زیادي برخوردار است، بایستی در تربیت انتخاب مد نظر این مکتب است . تعقل 

؛ 1151انسان موجودي است که پتانسیل تربیت شدن را دارد )کامرون،  .چنین انسانی از طبیعت الگو گرفت

 یازهايو ن یعتبه طب یتوجه کاف یممعلم در مکتب ناتورالس یتچون اساس ترب (.2006،  ینو لو  یناورنشتا

 .یردقرار گ یداو محور با یعتو طب یاساس یازهاين یدمعلم با یتاست، لذا در  ترب عییطب

 یجنهفته در آن  به تدر يهاکه ارزش ياکودک و شاگرد است به گونه یعی، مراقبت از رشد طبیمعلم و مرب یفهوظ

دارد  یبر مراحل رشد متربنظارت تا شود که عمدیم یلتبد يکامال به نقش فرد یبه منصه ظهور برسند. نقش مرب

در واقع  (.105-106:  1167،  ي)علو باشد بایستی یمترب یعتکامال منطبق با طب یمرب يهاها و نظارتیتو هدا

اساس دیدگاه نظري این مکتب بر این استوار است که بایستی به تربیت معلمی مبادرت ورزید که مراقبت از 

مطابق ، دهدطبیعت و رشد متربی را وظیفه مهم خود بداند. تربیت معلمی که  طبیعت را الگوي خود قرار می

هاي دینی و مذهبی آشنا سازد، فکور تربیت شود رزشهاي دینی و مذهبی تربیت شود و بتواند متربی را با اارزش

هاي بارز تربیت معلم در چنین مکتبی و پتانسیل تربیت متربیان فکور و اندیشمند را داشته باشد از دیگر ویژگی

 است.

برداري کرد . همانطور که طرفداران مکتب ناتورالیسم بر این باورند که در تربیت معلم بایستی از طبیعت الگو

کند، بایستی به تربیت معلمانی پرداخت که توانائی انتقال آرامش را به طبیعت به انسان آرامش را هدیه می

شود و تعامل بهتر و موثرتري متربیان داشته باشند زیرا در سایه چنین آرامشی اشت که آموزش بهینه حاصل می

شود و سان سرشار از شادي و نشاط میگیرد. از سوي دیگر با مالحظه طبیعت انبین مربی ومتربی شکل می

تواند در دادن روحیه . می توان چنین استنباط کرد که همانطور که طبیعت میکنداحساس آزادي و سرزندگی می

نشاط و شادمانی به انسان فاکتور مناسبی به شمار آید، بایستی تربیت معلمانی در دستور کار قرار گیرند که ضمن 

اي فراهم شود که ، بایستی زمینهشوند که سرشار از تفاهم و درک توام با همدلی است اینکه در محیطی تربیت

 اند به متربیان منتقل شود .این احساس شور و سرزندگی که چنین معلمانی در سایه آن رشد یافته
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ته : روش  تربیت معلم استقراء  است. به عبارت دیگر مربی راهنماي متربی است تا از یک دسروش تربیت

ها و تصورات خود را روشن و متمایز سازد و به درک قوانین طبیعت برسد هاي ساده ، اندیشهمشاهدات و آزمایش

(. تربیت معلمی که با روش استقرائی تربیت شود ،یعنی ابتدا به بررسی جزئیات بپردازد و 67: 1147)خدیوي زند،

همین اساس قادر به درک قوانین طبیعت با سپس به یک تصور و درک کلی روشن و مشخص دست یابد، و بر 

-( می121:  1110زاده ، دهد. روسو ) به نقل از زیرکتوجه به نیازهاي خود باشد، اساس تربیت را تشکیل می

 :گوید

طفلی که مطابق دستورات ما تربیت شده باشد، عادت دارد تمام مسائل را از خودش بخواهد و فقط وقتی به " 

ند که نقص خود را متوجه شده باشد.وي هر چیز تازه اي را که می بیند ، بدون سخن گفتن دیگران مراجعه می ک

 . "کند و کنجکاو است روش حل مساله بهترین گزینه است، کمتر سوال میتماشا می کند؛ بیشتر متفکر است

قت همه جوانب امر را محور و نه  دیگرمحور، در دستور کار است. تربیت معلمی که با ددر واقع تربیت معلم خود

ساخته تربیت شود، کمتر به مربی خود تکیه کند و  کند با الهام از طبیعت خودکند و در واقع سعی میبررسی می

هاي برجسته تربیت معلم در چنین مکتبی با تقویت حس کنجکاوي خود به رفع مشکالت خود بپردازد از ویژگی

-، خود، کنجکاوم در این مکتب نمونه بارزي از تربیت معلمان فکوراست و پیشنهاد روش حل مساله در تربیت معل

، خود اتکاء و جسور و با اخالق  است. از نظر روسو  وظیفه معلم پرورش دادن و به فعلیت رساندن تمام ساخته

تاکید ( روسو 110: 1167، صفات عالی اخالقی است که در طبیعت شاگردان به صورت بالقوه وجود دارد)علوي

کند که خود مربیان بایستی با نیتی پاک و قصدي خالص به امر خطیر تربیت متربیان خود همت گمارند می

 (. 26:  1110 )روسو ،

ی معلمچنین  .باشد هماهنگ کامال عتیطب با اول درجه درتربیت شده مکتب ناتورالیسم کسی است که  معلم

ي کار همی عیطبي روهاین ومد باجذر کندبلکهی نم دخالت تعیکند،درطبی م درکی راعیطب طیمحی تیترب نقش

 دارد،ی آدمطبیعی  نمو و رشد مراحل به نسبت کهی وقوف باشود معلمی که در این مکتب تربیت می. کندیم

 طیمح با تعامل راه از دنیبال و دنیکاو به او کیتحر از راي ریادگی بلکه کندي نمیریادگی به مجبور را آموزدانش

 دارد، نیا عجله آموز دانشي ریادگي یبرا کهعنصري  عنوان بهتربیت شده  معلم ایثان. کندیم بیش،ترغیخو

. باشد آماده که ردیگیم ادی یموقع آموزدانش؛ چون بر این باور است که  است آزاریب و انگارسهل صبور،ي فرد

طوري  معلم اگر .کندیم کشف خود را دانش محصل آنی ط که استی کشف روش موافق پرورشکار درمقام معلم

 پس پا دیبا بلکه د،ینما عرضه متعلم به را قتیحق تواندی،نم دهدن نشاني ادیزیی بایشککه از خود تربیت شود

ي هاوهیبر خالف ش يمدارکودکشده چنین مکتب تربیت معلم  .دینما بیترغی اکتشافخود رابه شاگرد وبگذارد 

رابطه  با وجود .پردازدیم سیتدر به میرمستقیغ يها، به کمک راهبردشاگرد ذهنبه  اطالعات انتقالی سنت
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این است که معلمی که در ، گرایانه، یکی از وجوه آموزش و پرورش طبیعتو آرام انگارانهشاگردي سهل – معلم

هاي جامعه که تباهی داراي فطرتی پاک استکودک  شود بایستی این فرضیه را بپذیرد کهاین مکتب تربیت می

هاي کودک به عنوان مواد خام براي یازها، غرایز و سائقچنین معلمی  به ن سرشت او را نیالوده است. ي فاسد،

-مبناي عمل خرد شده وهاي روشن تبدیل به تدریج این احساسات به ایده کند تامیتداوم تربیت اعتماد و اتکا 

 قرار گیرند.مندانه 

، گرامعتقدند که بایستی به تربیت معلم طبیعتتوان ادعا کرد که طرفداران مکتب ناتورالیسم در مجموع می 

گرا، داراي نیتی اتکاء، تعامل، خودهاي دینی و مذهبی ، فکور، آرام ، با نشاط، متشخص، معتقد به ارزشجوصلح

پرداخت  یمعلم یتبه ترب یستیاورند که باب ینمکتب برا ینطرفداران ا پاک و بی آالیش و با اخالق پرداخته شود.

 يهایت، ناظر بر فعالمعلم  راهنما یتاو باشد. ترب یاصل یفهوظ یمترب یشآال یپاک و ب یعتکه مراقبت از طب

از  رهمه جوانب ام یعالقمند به بررسو  محور ،متفکر، ،جستجوگر ، کنجکاو ، خودی، مدافع روش استقرائیمترب

 یبه نظر م ینرود.  چن یمعلم به شمار م یتترب یو چرائ یستیمکتب در چ ینمد نظر ا یلسفف  يهایژگیو یگرد

مهم  ینرا داشته باشد مد نظر است که البته ا یو نظارت مترب ی، راهنمائیتکه نقش هدا یمعلم یترسد که ترب

قدرت  ي، دارا، متفکریعتمعلم دوستدار طب یتترب. سامان داده شود یمترب یعتتوجه به طب يدر راستا یستیبا

 مکتب است. ین، اراده و انتخاب مد نظر ا يآزاد

 جمع بندي مطالب مریوط به فلسفه تربیت معلم از منظر مکاتب فلسفی در جدول زیر آورده شده است

 داللت هاي فلسفه تربیت معلم نام  مکتب

شایسته، الگو، داراي بینش،  گرا، فکور، منتقد، منطقی،کنجکاو، تربیت معلم ذهن آلیسم ایده

شکوفا  و داشتن طرح و برنامه مشخص و منش، و رفتار عالمانه، منطقی و خود

 مدون

واقع گراي کل نگر، داراي استعداد پرورش یافته و مدون، هدفدار، و  تربیت معلم رئالیسم تعقلی

 هاي قابل تائید و داشتن طرح و برنامه مشخص و مدونقادر به درک ارزش

تربیت معلم واقع گراي جزء نگر، داراي استعداد شکل گرفته، داراي اهداف کوتاه  رئالیسم طبیعی

دادن به استعداد هاي جدید ، شکلمدت . در این شاخه وظیفه معلم تربیت شده

 است نه خلق استعداد هاي جدید و داشتن طرح و برنامه مشخص و مدون

-پذیر، ایجادپذیر و انعطافگرا، تغییرسودمند، تجربه گرا ، الگو،تربیت معلم عمل پراگماتیسم

شود تا به . چنین معلمی تربیت میگرا مد نظر استکننده تغییر، فعال و تعامل

معلمان بپردازد و به استعدادها، نیازها، حل مشکالت آموزشی و عاطفی دانشجو

آنان توجه  ها ، انگیزه ها و مهم تر از همه تجارباحساسات، عالئق، پتانسیل

 اي مبذول دارد و داشتن طرح و برنامه مشخص و مدونویژه
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-تربیت معلم آگاه، فکور، منطقی، خالق، با استعداد، آزاد، راهنما، الگو، مسئولیت اگزسیتانسیالیسم

رسمی، بدون تهدید و گرا، غیرپذیر ، انعطاف پذیر،هدایت گر و تعاملپذیر،تغییر

گیرانه دست و پا گیر اداري  و اعمال قوانین سختفشار، اجراي قوانین خشک و 

 و داشتن طرح و برنامه مشخص و مدون

تربیت معلم دوستدار طبیعت، مراقب رشد طبیعی متربی، سرشار از شادي و  ناتورالیسم

شکوفا ،کنجکاو، ساخته و خودمحور،خود اتکاء، داراي استعداد خودآرامش، خود

گرا ،تغییر پذیر و انعطاف پذیر، الگو، دیندار و فکور، منطقی ،جستجوگر،  تعامل

 هاي دینی و مذهبی و داشتن طرح و برنامه مشخص و مدونمعتقد به ارزش

 

 وجوه تشابه مکاتب فلسفی در خصوص فلسفه تربیت معلم

آلیسم . مکتب ایدهستعداد معلم تربیت شده فاکتوري است که در تمامی مکاتب فلسفی به آن اشاره شده استا

-داند که داراي استعداد خود شکوفا است. شاخه رئالیسم تعقلی بر استعداد  پرورشمعلم تربیت شده را کسی می

کند. مکاتب پراگماتیسم و یافته معلم تربیت شده و شاخه رئالیسم طبیعی استعداد شکل گرفته وي تاکید می

کنند و حساسیتی بر جنس استعداد ندارند و ا میاگزیستانسیالیسم صرفا به ذکر استعداد معلم تربیت شده اکتف

مایه اندیشه فلسفی خود قرار داده است. ایده مکتب ناتورالیسم هم استعداد خود ساخته معلم تربیت شده را دست

وجود دارد  آلیسم، اگزیستانسیالیسم و ناتورالیسمتربیت معلم فکور، منطقی،کنجکاو و جستحوگر در مکاتب ایده

تر است. فلسفه تربیت معلم الگو وجه اشتراک مکاتب  رنگآلیسم پرنگ و بوي این ایده در مکتب ایدهکه البته ر

آلیسم، پراگماتیسم، اگزیستانسیالیسم و ناتورالیسم است. مکاتب پراگماتیسم، اگزیستانسیالیسم و ناتورالیسم  ایده

ا اصرار دارند. تمامی مکاتب فلسفه داشتن طرح و گرپذیر و تعامل، انعطافپذیرکم و بیش بر تربیت معلم تغییر

 کنند.برنامه مشخص و مدون در تربیت معلم را ضروري قلمداد می

 

 وجوه تفاوت مکاتب فلسفی در خصوص فلسفه تربیت معلم

تربیت معلم فکور، خالق، مبتکر، مکتشف، منتقد، ذهن گرا، منطقی، داراي فن استدالل،  آلیسمایدهدر مکتب 

،کنجکاو، مدیر، خود محور  و الگو مد نظر این مکتب است. معلمی که در این مکتب تربیت می شود، کل نگر 

وظیفه دارد دانشجو معلمان را به فعالیت، تجریه، تفکر و تعقل  خالقانه وادار کند. پرورش دادن و شکوفا ساختن 

یف چنین معلمی است. معلم تربیت استعدادهاي موجود دانشجو معلمان و رشد منش و شخصیت آنان از دیگر وظا

شده کسی است که دانشجو معلمان را طوري تربیت کند که انجام کارهاي نو بپردازند و نه اینکه از دیگران تقلید 

کرده و سخنگوي دیگران باشند. در واقع ایجاد ببنش عمیق در آنان و سوق دادن دانشجو معلمان به سوي ارزش 
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شخص بالغی است که توشه اي از معرفت یا تربیت شده  معلم چنین مکتبی ر دهاي قابل تایید مد نظر است.

قرار دهد دانشجو معلمان مهارت قابل آموزش را داراست که از طریق آموزش عامدانه می کوشد آن را در اختیار 

ی خوب تربیت مباید ارتباط گر ماهري باشد . براي ایجاد ارتباط مؤثر ، معل آلیستیایده نظام تربیت شده  .معلم 

کلمات صحیح انتخاب کند ، سبک مناسب سخن گفتن را به کار برد و از امثله ،  شده است که قادر باشد که

باید مراقب باشد که تدریس به لفاظی یا موعظه محض تنزل  ويتوصیفات و مقایسه هاي مناسب استفاده کند . 

در  یدارتباط دادن عقا یات،نظر یابیوافکار، ارز یماهمف  یلتحل . معلم تربیت شده ایده آلیسم قادر است بهنکند

 ،توانائی یمروشن ساختن مفاه مبادرت ورزد  .ها  ارزش یو چگونگ یدعقا ی، تفسیرعقالن یرس ی،منطق ینهزم یک

ي کوشش برایتی وترب يانتخاب روش ها ی،علمیات نظر یمتعم تازه، و يکشف راه ها يو کوشش برا یدعقا یابیارز

در مکاتب ایده آلیسم و   .دهد یم یلرا تشک ی معلم تربیت شده هدف اساس یروح فلسف گسترش

برد و  یم یخود پ ینشبه مرور زمان به کنه آفر یمعلم و شناخت حس هايشاگرد با آموزش ینهمچنرئالیسم

 .گیردیاش شکل م یدرون یتشخص

تربیت معلم واقع گرا مد نظر است . این مکتب داراي دو شاخه است که در خصوص تربیت  سمیرئال مکتب در 

معلم با یکدیگر اختالفات و اشتراکاتی دارند. در شاخه رئالیسم تعقلی تربیت معلم کل نگر، منتقد،کنحکاو، 

داشته باشد مد نظر هدایتگروخود شکوفا که توانائی به فعلیت رساندن استعدادهاي بالقوه دانشجو معلمان را 

هاي مطلق و قابل تایید سوق دهد است.معلم ترلیت شده این مکتب وظیفه دارد دانشجو معلمان را به سوي ارزش

مند شود. معلم حق دارد که از زندگی خوب بهرهطوري که آنان قادر به سازماندهی مفاهیم ذهنی باشند و دانشجو

ها به نگر مطرح است. معلم تربیت شده کسی است که به معرفی ارزشءگرایان طبیعی تربیت معلم جزاما  در واقع

دادن استعدادهاي متربی مبادرت می کند. وي به شکلاي را خلق نمیهاي تازهپردازد و ارزشمعلمان میدانشجو

یت معلم مدیر، هاي جامعه در دستور کار او قرار دارد. اما اشتراکات این دو شاخه عبارتند از: تربورزد و رفع نیاز

 معلم سمیپرگمات مکتبدر مند. گرا، راهنما و عالقه، کمالاخالق، فرهیخته، باايمدار، حرفهخود محور، الگو، روش

-یم لیتقل شاگرد کی حد تا را خود مقام گاه و پردازدیم تیهدا بهي داردانیمي بجاتربیت شده کسی است که 

 به لیتبد و کندیمي پردازهینظر وخطا، شیآزما وي سازهیفرض راه از شاگردکند تا چنین معلمی تالش می. دهد

 يباال اریبس تیمکتب به جهت اهم نی. در اشودیم همنوعانش و خود ندهیآی زندگي برا گشامشکل کی

-مکتب به نوع نگاه شاگرد  ینمعلم در ا یتترب شود.براي تربیت معلم از طبیعت الگو گرفته می، یانسان تیشخص

معلم  یتو اراده شاگرد به ترب یلمکتب مجبور است که مطابق م یندر ا  ینظام آموزش یعنیدارد؛    یبستگ

 بر تالش مکتب نیا در. شودیم تربرجستهتربیت شده  معلمی اخالق بعد اگزیستانسیالیسم در. مبادرت ورزد

( و تو –رابطه ) من  کیبا معلم تربیت شده  .است شاگردي برای حیمسمحوریت  بامذهبی  تیشخصی ده شکل
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 گرانید يهاافتهیکه ممکن است با همه  ابدییدست م یشخص یقتیحق کیشاگرد به  یمحاوره سقراط قیاز طر

 زین یمهم ینقش اخالق ، دارايعالوه بر نقش فکري تربیت شده مکتب اگزیستانسیالیسم متفاوت باشد . معلمان

 تکلفی ب و انگارانهسهلرابطه . ندینمامی فایا هستند، دیتقل ستهیرا که شا ییانقش الگوها و اسوه انآن . هستند

طوري  او.  است ساخته مبدلی مخف ناظر کی به را او و گرفتهتربیت شده  معلم از را تامي محور سمیناتورال

ی عیطب فطرت اساس بر را شاگردش تیشخصپرورش  به هدفمند و میمستق ریغ شکلتربیت شده است که به 

 می پردازد. اش

 

 يریگ جهینت. 6

منش،  ینش،ب يالگو، دارا یسته،کنجکاو، شا ی،گرا، فکور، منتقد، منطقمعلم ذهن یتترب آلیسمیدهادر مکتب  

 گرايمعلم  واقع یتترب یسم،مکتب رئال یتعقل یسمرئالعالمانه و خود شکوفا مد نظر است. در شاخه  يرفتار

 یسمرئالو در شاخه  یدقابل تائ هايارزش کو مدون، هدفدار و قادر به در یافتهاستعداد پرورش  داراي نگر،کل

 یندر ا .مدت مد نظر استاهداف کوتاه ياستعداد شکل گرفته، دارا داراي نگر،جزء گرايمعلم واقع یتترب ،یعیطب

است. اما در  یدجد هاياستعداد به دادنبلکه شکل یست؛ن یدجد هاياستعداد خلق ،شده یتمعلم ترب یفهشاخه وظ

 ،گرامعلم عمل یتترب یسمکه اساس آموزش باشد مد نظر است. در مکتب پراگمات یمعلم بیتهر دو شاخه تر

تا  شودیم یتترب یمعلم چنین. است نظر مد گرافعال و تعامل ییر،تغ کنندهیجادا پذیر،تغییر گرا،تجربه سودمند،

، هایلازها، احساسات، عالئق، پتانسیدانشجو معلمان بپردازد و به استعدادها، ن یو عاطف یبه حل مشکالت آموزش

 یکمکتب معلم گاه مقام خود را تا حد  ینمبذول دارد. در ا ايویژه توجه آنان تجارب همه از ترو مهم هایزهانگ

پردازد یم یتبه هدا يداریدانم يحور کار است. معلم بجاشاگرد م یسمدر مکتب پرگمات دهد.یم یلشاگرد تقل

 .پذیردیاز شاگردان صورت م یسنججامعه و مطابق نظر یازبر اساس ن آلیسمیدهمعلم همانند ا یتفلسفه ترب

 توانیمعلم م یتدر فلسفه ترب یقابل تامل هاياست که نکته یمهم یاز مکاتب فلسف یستانسیالیسممکتب اگز

 یر،پذانعطاف پذیر،یتآزاد، راهنما، مسئول ق،معلم آگاه، خال یتترب یستانسیالیسماز آن استخراج کرد. در مکتب اگز

که  پذیردیصورت م رسمییرکامال غ یطیدر مح یمکتب ینمعلم در چن تربیت. است نظر مد گراو تعامل گریتهدا

. یستن يخبر گیرانهسخت ینو اعمال قوان  يادار یرا گخشک و دست و پ ینقوان يو فشار، اجرا یددر آن از تهد

بعد  و شاگرد است يبرا یحیمس یتمعلم با محور یمذهب یتشخص یتو ترب یدهمکتب تالش بر شکل یندر ا

 یعیمراقب رشد طب یعت،معلم دوستدار طب یتترب تورالیسمدر مکتب نا شود.یتر ممعلم برجسته یاخالق

و  دیندار گرا،خته ،کنجکاو، جستجوگر، تعاملساخود اتکاء،خود محور،و آرامش، خود يسرشار از شاد ی،مترب

 یژهشود که توجه و یتترب يطور یستیمعلم با یمکتب ینمد نظر است. در چن یو مذهب ینید هايمعتقد به ارزش
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 او باشد. يکار هايیتاز اولو یمترب یعیطب یازهايبه ن

 یمکاتب مختلف فلسف يهایدگاهد یبه عمل آمده تنوع و گستردگ یفوق شد بررس يهاتالش نوشته ینحصل ا ما

 یککه  یستامکان آن ن یلیو تحل يانتقاد یدياست که با د یهیسازد. بدیم یانمعلم نما یترا در قبال فلسفه ترب

هر  یثبت و منفشمردن نکات مو ضمن بر تبه مجموع نظر انداخ یدبلکه با ؛مکتب بر آمد یک يجانبه به طرفدار

رسد ینظرم به لذا دارد؟ ی نیاز به تربیت معلمجامعه آرمان چرا ینکه. انسبتا کامل بر آمد ینظام یمکتب به طراح

که  شود یموضوع از آنجا آشکارتر م یتحساس .معلم باشد یتفلسفه ترب یینتب گرو در یحصح یم و تربیتتعل که

اجتماع  یها وشئون مختلف زندگ و سازنده او در عرصه یحصح ینیآفرو نقشمعلم  یتبه ترب یازن یعصرکنون در

 يمعلم در رشد شتابان تحوالت جوامع بشر یتو غفلت ازفلسفه ترب باشد یم یتحائز اهم یازهر زمان بیش

آینده فلسفه تربیت معلم  ناظر به یک رویکرد یادگیرنده  به دنبال خواهدداشت. یريناپذجبران يهاخسارت

است که در آن باید دانشجو معلم توانایی درک نقاط قوت و ضعف خود را به عنوان یادگیرنده داشته محور ردشاگ

سازي و پاالیش دانش و بینش معلم براي یکپارچهباشند.  تجارب یادگیري طراحی شده براي کمک به دانشجو

آگاهانه،  گیريتصمیم دهايرویکر.  است تحلیل و تجزیه و تقلیل القا، گرایی،جدید از طریق مقایسه، ساخت

 سازي این دیدگاه عبارتندهاي پیادهربیت معلم مهم هستند. روشت در فلسفه مشکل و حل انتقادي، تفکر خالق

تجربیات  پشتیبانی گسترده از برنامه درسی قابل دسترس و هاي عملی،طریق اتخاذ استراتژي از از: بررسی محتوا

 معلم.اصلی تربیت  توجه به ساختار و

که نقش بسزایی در تعلیم و تربیت نوباوگان این  تربیت بهینه معلمیابیم که با اندک تأمل بر این تحقیق در می

هاي مجازي هم نظري حتی اگر به محیط .باشدنمی ممکن تبیین فلسفه تربیت معلممرز و بوم دارد بدون 

نیز نیازمند چیستی و گیرد -جایگاه معلم قرار میدر  کههاي ارایه شده دیجیتالی کننده آموزشهئبیافکنیم ارا

تربیت معلم  که میابییم در رانیا زمانیعز کشور یمنتقدانه به نظام آموزش یبا نگاه .چرائی تربیت معلم هستند

. توجه به فلسفه تربیت معلم است هدیگردی شخصي هایقگیسلیب مییبگوبهتر  ای یشخصهاي سلیقه  دستخوش

 از متأثر برهه هر کشوردرتربیت معلم  ظامن موضع که افتیدر توانی م کینزدي نما کیاز. کمتر بوده است

 دوني بنوآور کی به دست کشور، پرورش و آموزش نیمسئول نابهنگامیی ازجابجای ناشی اسیس عیسري رهاییتغ

ي آماري جامعه کی در شیوآزما قیتحق بدون کوتاه زمان کی در و زدهی علم وي نظري پشتوانه و مطالعه

 . دینمایم و نموده تیتبع به مجبور را کشور کل که نمودهیی هابخشنامه و هادستورالعمل صدور به اقدام محدود،

ی به ویژه آموزش نظام دلسوزان ازیی هاونیاپوزوس لیتشک اندیشی و تبیین جدي فلسفه تربیت معلم،چاره

 درجهت مهمی اقدامتواند می درمتخصصان زبده و دلسوز فلسفه تعلیم و تربیت )که تعدادشان هم کم نیست ( 

 نیبا تأثر از مطالعه نظرات و مقاالت ا نویسندگان این مقاله. فلسفه تربیت معلم قلمداد شود موجود تیوضع اصالح
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آموزش و  یاسیس نی)نه مسئول تیو ترب میتعل فالسفهکه  ی، تا مادامرسیده اند نتیجه نی، به انظرانصاحب

خواهد  یباق یرانیو ح یسرگشتگ نی، ا ندیننماچیستی و چرائی  تربیت معلم  اي در خصوصژهیو توجهپرورش ( 

اسالم و مذهب ناب  نیمب نیکه د یبر اساس نگاه پیشنهاد نگارندگان این مقاله این است که می توان بود .

توان آن را یکه م یاسالم اتیبر نظر یمتک يمکتب نظر کیدارد ،  یبه انسان و خلقت و جهان هست یعیش

فلسفه قرار داد و  رهی، در کانون دادیاز ابتدا تا کنون نام يمکاتب بشر یمثبت تمام يهایژگیاز و يامجموعه

 کیبه  دنیدر بر دارد رس زیاف را ناهد یمکتب تمام کی. از آن جا که  نمود نیبر اساس آن تدوتربیت معلم را

ی فلسف مکاتبی تمام که میباش داشته توجه دی. بادینمایم لیراتسه تیترب و میتعل و مشترک کار  نیهدف مع

 و سیتدر با کنیل. ردیگیدربرم فیتعر نیا زین راي بشر سعادت و دارندی جهان نیا انسان کی بهی نگاهی غرب

 مکتب آنیک انسان نائل آمده به اهداف  جزی محصولی آموزش درنظام جهان مختلف مکاتبي ریبکارگ

. اما  جنس نگاه مکتب تربیتی اسالم  به تربیت  معلم متفاوت است جو زجو (  دیبرو ازگندم. )گندم  نخواهدداشت

آن  ياه تیمراحل و مطلوب نییمعلم و تب  تیترب فلسفه تیبر اهم دیتنها تاکتوان ادعا کرد که . در مجموع می

 ریتاث يمناسب برا يو ابزارها ها وهیدر کار بست آنها و به کار بردن ش  يبلکه اهتمام و اراده ستاد ست،ین یکاف

کاران اندرو دست نیمسئول ،دلسوزان که  يروز دیبه ام. کننده داردنییگذاشتن بر افکار و رفتار آنان، نقش تع

جدي فلسفه تربیت معلم  نیخودمان دست به تدو یو اسالم یرانیبه اهداف ا یابیدست يبرا کشور تیو ترب لمیتع

 همت گمارند.

 

Philosophy of teacher education from the view points of philosophical schools 
Abstract: In this study, characteristics and patterns of teacher training in the philosophical schools 

were studied. A brief look at each of these schools show that teacher training is based on the 

teachings and expectations of each of them has certain advantages which might be thought of 

looking at school is no longer a limitation. The results indicate that the educational system and the 

characteristics are different philosophical schools. Idealism and realism school teacher; axis. The 

two school teachers in shaping the work place and in the subsequent character is steering the 

student role. Teachers at the school of pragmatism is designed with an emphasis on student need. 

Existentialism school teacher and student-centered ethical consideration. Careless and naive 

naturalism revolving around the relationship of teacher and Tom turned him into a secret observer 

with its strategy of indirect teaching deals. The school, like pragmatism and existentialism, teacher 

training student-centered educational system is carried out according to demand. It can be argued 

that the world tries, institutional systems of their communities in accordance with the best and most 

powerful philosophical schools. 
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ابن  یدر منظومه فکرر، کارکرد آن در ساحت هن یاز رهگذر واکاو یآدم سلوک معرفتیدر  «الیخ»نقش  نییبت

 و داللتهای منبعث از این نگرش در عرصه تربیت هنری یعرب

 

 3هادي کهندل

 

 چکیده 

فلسفه و عرفان اسالمی، سهروردي نخستین حکیمی بود که به وجود عالمی به نام عالم  خیال در بحث  در تاریخ

و اهمیت این عالم در تحقق عالم مادي پی برد. پس از اوابن عربی، به منزله « تبیین عقالنی چگونگی تکوین عالم»

، که همان قوس تکوین عالم و پیدایش بنیانگذار علم عرفان نظري، عالم خیال را نه تنها در قوس نزول هستی

حضرات خمس است، بلکه در قوس صعود هستی نیز که مختص انسان و سیر معرفتی او می باشد، بسط و توسعه 

داد و مدعی شد که بدون وجود عالم خیال، در قوس نزول،  عالم ملک تکون نمی یابد و در قوس صعود نیز انسان 

وک معرفتی در مسیر معرفت اهلل نخواهد بود و خیال نقطه آغاز سلوک بدون حضرت خیال منفصل قادر به سل

معرفتی انسان است. اما از آن رو که در این مقال ما برآنیم تا جایگاه عالم خیال را از رهگذر کارکرد آن در ساحت 

صرفا به ترسیم هنر مورد واکاوي قرار دهیم لذا از تبیین سایر خصایص این عالم در این وجیزه خودداري نموده و 

همین بعد آن بسنده می کنیم. باري، رسالت آدمی در سیرمعرفتی خود به سوي معرفت اهلل، بی شک از رهگذر 

خودشناسی تحقق خواهد یافت و از نظر ابن عربی آثار هنري، در واقع آینه ایست که هستی و حقیقت هنرمند در 

هنري خود، حقیقت الهی خود را متجلی میسازد و در  آن جلوه گر می شود و در حقیقت هنرمند بواسطه هر خلق

پرتو این خود شناسی، خداشناسی نیز محقق می گردد. حال بر اساس قاعده قابل و فاعل بودن انسان هنرمند، 

مادامی که آدمی حقایق ناب منطوي در عوالم مافوق، خاصه حضرت خیال منفصل که تمامی حقایق در آن 

د می باشند؛ را از طریق مکاشفات و مشاهدات عرفانی خود فراچنگ آورد و وجود خود برخوردار از صور مثالی خو

را سرشار از حقایق و ایده هاي بکر و حقیقی نماید، قابلیت خلق و خالقیت  آثار هنري بکر را خواهد یافت و  در 

و این به یقین، غیر این صورت چونان وجودي تهی می باشد که از رهگذر پوچی خود خواستار خلق می باشد 

ماحصلش نه آثار هنري بکر و بدیع، که تارهایی پوسیده به ارمغان خواهد آورد و این پوسیدگی ها نیز بی شک 

حقیقت اصیل آدمی را براي او آشکار نخواهد کرد و به تبع آن معرفت اهلل نیز محقق نخواهد گشت. برهمین 

متربیان تحت تعلیم و تربیت هنري قرار گیرند، چون الزمه  اساس، اوال در نظام تعلیم و تربیت ما می بایست همه

سلوک معرفتی آنها به سوي پروردگارشان است؛ که این سلوک نیز از مجراي خود شناسی می گذرد؛ و 

                                                   
                                    ) h.kohandel@modares.ac.irدانشجوي دکتري فلسفه تربیت دانشگاه تربیت مدرس  ) ایمیل:   .1
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خودشناسی نیز بواسطه آشکارگی حقیقت خود در پرتو خلق و خالقیت هاي آدمی می باشد؛ ثانیا بایسته است که 

تعلیم سلوک عرفانی و آموزش حقایق ناب عوالم ماورائی قرار گیرند تا بواسطه این تمامی متربیان تحت 

برخورداري از حقیقت، قادر به خلق آثار هنري اصیل باشند و نه هنر مبتذل. روش این پژوهش نیز تحلیل اسنادي 

 و استنتاجی می باشد.

 ابن عربی، خیال، سلوک معرفتی، هنر، تربیت هنري  واژگان کلیدی:

 

 مقدمه

با عنایت به مغفول واقع شدن هنر و تربیت هنري در نظام تعلیم و تربیت کشور ما و علی رغم قابلیت هاي 

گسترده منطوي در مقوله هنر، چه در عرصه تدریس و آموزش، چه در ساحت یادگیري و چه در بروز خالقیت 

طور بر آن شد تا درباب این مقوله و این هاي بالقوه متربیان و نیز در مقوله احساسات و نگرش ها، راقم این س

معضل تعمق و تاملی دگر بیاغازد. و از آن رو که مقوله هنر و تربیت هنري با بحث خیال و تخیل پیوند خورده 

است؛ و ابن عربی نیز به عنوان بزرگ ترین عارف مسلمان تمام هم خود را صرف تبیین بدیع وجودشناختی و 

موده است؛ به گونه اي که عرفان او را فلسفه الخیال نام نهاده اند و بی شک این معرفت شناختی این مفهوم  ن

تفسیر اصیل و عمیق از خیال، سرزمین حاصلخیزي است که اندیشه ها و ایده هاي بکر بسیاري از آن ، خاصه در 

سلوک معرفتی ساحت هنر و تربیت هنري برخواهد خواست؛ لذا ما در این وجیزه به تبیین خیال و نقش آن در 

 انسان، از رهگذر کارکرد آن در ساحت هنر و تربیت هنري، از منظر ابن عربی خواهیم پرداخت.

 

 بیان مساله

ابن عربی، به عنوان موسس عرفان نظري، براي نخستین بار در جهان اسالم این علم نوین، که همانا تبیین  

عقالنی شهودات نهایی عرفااست را پایه گذاري کرد و معرفت شناسی منبعث از آن را نیز که بر سلوک و تقوا براي 

با معرفت شناسی فلسفی که وجهه همت خود را  دستیابی به معرفتی  قلبی از حق تعالی مبتنی است ـ و در تقابل

صرفا بر عقل خودبنیاد بشري قرار داده است ـ تدوین نمود. شیخ اکبر عالم را حاصل تجلی حبی حضرت حق می 

صور و  هیاسماء حق، هم در حضرت علم ي. از براداند، که این ظهور در قالب کماالت اسمایی جلوه گر می شود

به مظاهر  ریدر خارج است، که از آن تعب یو هم صورت شود یثابته م انیبه اع ریاست که از آنها تعب يمظاهر

ثابته بر  انیاع نیا یدر علم حق. به نظر ابن عرب اءیو ذات اش قیثابته عبارتند از حقا انیاع. شود یاسماء م یخارج

اقدس: ظهور  ضیف -1دارد؛  یذات حق دو تجل بنابراین. .شوند یحسب اقتضاء از عالم معقول به محسوس ظاهر م

آن  امدیثابته که پ انیمقدس: ظهور حق به احکام و آثار اع ضیف -2ثابته در حضرت علم  انیحق در صورت اع
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 عالم خارج است. نیتکو

« ظاهر»شیخ بر آن است تجلی خداوند با اسم  .1بنابراین هرچه در خارج است، دلیل و نشانه امري در غیب است 

عالم غیب را پدید آورد. غیب و شهادت دو جلوه حقیقتی واحد « باطن»عالم شهادت را ایجاد کرد و تجلی با اسم 

اي که خداوند خود را به مثابه گنجی  (. ابن عربی بر آن است، از لحظه70)قمر، آیه « و ما امرنا االواحده»است: 

شود. حرکتی که بواسطه شوق  ر او متجلی میکند به واقع عشق و احکام آن یعنی حرکت د نهفته شهود می

کشد.  شناخته شدن  شناخته شدن در او بوجود آمده، همان نفس عمیقی است که از ژرفاي سینه عاشق سر بر می

یعنی خروج از وحدت به کثرت. این به در آمدن از وحدت مطلق با نفس الرحمان تحقق یافته است )حکمت، 

)کربن، ترجمه رحمتی، « این اشتیاق را نفس الهی تسکین داده است»گفت (. بنابراین میتوان 227، ص1161

(. شیخ از رهگذر همین نفس الرحمان و عماء )یا بخار( منتشی از این نفس، نحوه تکون کلمه الهی 262، ص1164

عماء که به واقع همان  ینزد ابن عربکند؛   و تکوین عالم را تبیین می ]که همان عین ثابت هرچیزي است[

 . است الیاز سنخ خ باشد، یحضرت حق م يماسوا

وجه اطالق خیال در مرتبه نخست آن به کل ماسوي اهلل این است که ابن عربی فقط ذات باري تعالی را حق و 

باشند حیطه خیال و مثال  داند و تمامی عوالم ممکنات را که شکل دهنده دو قوس نزول و صعود می حقیقت می

گون  وقفه و گونه داند. ویژگی دیگر آن تبدل دائمی اوست. به واقع ماسوي اهلل به تناسب تجلیات بی مطلق الهی می

گنجاند. ویژگی  حضرت حق از تطور دائمی و درونی برخوردار است؛ که این خصوصیت آن را در زمره خیال می

اهلل هیچ حقیقتی از خود  ر دارند. چه، ماسويدیگر آن مشابهت با خیاالت انسان است که نیاز به تأویل و تفسی

رود؛ و به جهت همین مشابهت با امور خیالی نیازمند  ندارد بلکه تجلی وجود حق و ظل و سایه او به شمار می

شود و ارجاع این صور به حقایق حق تعالی را ضروري  باشند، لذا شیخ تأویل صوري که در آن ظاهر می تعبیر می

گردد. انسان قبل  ست که این بیداري تنها براي سالک حقیقی و در پرتو کشف و شهود حاصل میداند و بر آن ا می

برد و  داند و پس از کشف و شهود به ظل بودن آن پی می از کشف و شهود عالم را موجود واقعی و مستقل می

است. به تعبیر ابن عربی  درمی یابد که ماسوي اهلل بدون اینکه آن را به ذات حق نسبت دهیم موهوم و غیر واقعی

حیات نوم است و رؤیاي نائم خیال است. و همان طور که رؤیا داراي معانی متمثل و حقایق متجسد در خیال 

شود، در واقع معانی و حقایق عالم  است که نیازمند تأویل است؛ آنچه که در عالم براي ما متمثل و متجسد می

گذرند و به آن معانی و حقایق  د. اهل ذوق و شهود از این ظواهر میان مثال هستند که در عالم حس تمثل یافته

معنا نیست بلکه همانند  اهلل به سان تخیلی پوچ و بی (؛ به عبارت اخري ماسوي25، ص1156رسند. )مرتضایی،  می

 رویاهاي صادقانه است که باید تأویل شود.

                                                   
 (.56عکسی ز آفتاب آن جهان است )شبستري، صهر آن چیزي که در عالم عیان است                چو  .2
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ا وجود عالمی به نام خیال را، چه در قوس صعود و در عالم فلسفه و حکمت اسالمی، فارابی و به تبع او ابن سین

چه در قوس نزول منکرند؛ به گونه اي که حتی جمیع قواي مربوط به نفس، به جز قوه عاقله را مادي می دانند. 

سهروردي نیز، گرچه به مانند آنها به مادي بودن نفس انسانی در مقام درک تخیالت معتقد بود؛ اما با طرح عالم 

نام عالم مثال )خیال( که عبارت از صور قائم به ذات است گام مهمی در این جهت بر میدارد. اما دیگري به 

سهروردي برخالف فارابی و  ابن سینا که وجود عالم خیال در هر دو قوس نزول و صعود را منکر بودند؛ ایشان 

الم خیال را در هر دو قوس فقط به وجود عالم خیال در قوس نزول معتقد است. پس از سهروردي، ابن عربی ع

نزول و صعود مطرح کرده و به تشریح و تبیین عقالنی آنها که حاصل شهودات عرفانی خودش است، می پردازد. 

در نهایت مالصدرا نیز عالم خیال را در هر دو قوس نزول و قوس صعود طرح کرده و به تبیین فلسفی آنها 

ین است که ابن عربی نیز به مانند فارابی و ابن سینا و سهروردي قوه پرداخته؛ منتها تفاوت ابن عربی و صدرا در ا

خیال را به منزله یکی از قواي نفس مادي می داند اما مالصدرا بر اساس مبانی فلسفی بدیع خود معتقد به این 

لی می شود که نه تنها قوه خیال، بلکه ادراک حسی نیز مجرد و غیر مادي می باشد. باري، پس از شرح اجما

پیشینه بحث عالم خیال در اندیشه متفکران اسالمی، اینک به تبیین این حقیقت و این مفهوم در نظام فکري ابن 

 عربی خواهیم پرداخت.

. در ندیمطلق گو الیاهلل( که به آن خ ي)ماسو یخود عالم هست یکیسه مرتبه قائل است؛  الیخ يبرا یابن عرب

 ریعالم در همان حال که غ یعنیوجود مطلق و عدم مطلق است.  نیخ بمطلق( برز الیاهلل )خ يمعنا ماسو نیا

 ی؛ دوم عالم(114، ص1164)چیتیک،  گرند خدا در آن جلوه اتیخداست. چرا که آ نیوجه مب کیخداست، از 

 يها دارد و همه صورت یصورت يزیعالم هر چ نی. در اندیگو یمنفصل م الیکه به آن خ ریواسطه در دل عالم کب

که در برابر  ریواسطه در دل عالم صغ یسوم عالم شود؛ یلطافت و غلظت آشکار م انیم يا در آن به گونه اءیاش

 يا نهیاست که همچون آ یانسان لهیمتصل(، همان گستره مخ الیعالم )خ نیمنفصل قرار دارد، ا الیعالم خ

تصل نیز، خود به دو معنا بکار (.  خیال م16، ص1150)ابن عربی،  شود یعالم مثال در آن منعکس م يها صورت

رود؛ در معناي اول خیال همان نفس است که منعکس کننده صور خیالی در عالم مثال مطلق است. در معناي  می

دوم خیال متصل با یکی از قواي نفس منطبق است و آن قوه خاصی است از نفس که بین امور روحانی و جسمانی 

 سازد. ارتباط برقرار می

قوس صعود. مراد از  يگریقوس نزول و د یکیاست؛  رهیدا میمشتمل بر دو ن یسراسر هست خیش از نظر ،يبار

قوس انسان قرار دارد که همانند همه  نیا انیعالم و همه موجودات متکون در آن است. در پا نیقوس نزول، تکو

انسان،  نشیقوس نزول و آفر افتنی انی. با پاابدی یو تکون م ردیگ یحق قرار م یموجودات مشتمل رحمت رحمان

بازگشت به نقطه  يانسان در بستر زمان است برا یو استکمال یکه شامل حرکت معرفت شود یقوس صعود آغاز م
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ها  حجاب یتمام یاست؛ و اگر سالک یمراتب روح و اطوار قلب آدم ز،ین اهلل ی. مراتب سلوک اللقاء اهلل یعنیشروع ، 

حکمت، که علم به  اض،یو به مقام کشف و شهود نائل شود، از جانب منبع ف د،یرا از قلب خود بزدا ها يدیو پل

 یمعرفت نفس، که از رهگذر رفع حجاب از جان آدم نی. بنابراشود یموجودات است، بر قلب او نازل م قیحقا

نبندد  صورت یوصول به معرفت حق تعال رایاست؛ ز قتیسالک طر يمعارف برا نیتر ياز ضرور شود، یحاصل م

 قتیحق نیسرزمعالم خیال را  یابن عرب(.  145، ص1146)مجموعه آثار شیخ اشراق،   «اال به معرفت نفس»

 نیتر کینزد الیلذا عرصه خ شوند یم داریدر آن همانگونه که هست پد قیو بر آن است که چون حقا داند یم

: کند یقلمداد م یالیوس صعود را معرفت خانسان در ق یاساس آغاز سلوک معرفت نایو بر  باشد یداللت به حق م

، 1167)حکمت، «است الیو خ یبا تجل زیاست و شروع عروج معرفت ن الیو خ یبا تجل یهست نزولشروع »

را  یکه تمام هست يا حوزه معرفت است، به گونه نیرتریفراگ ال،ی؛ و معتقد است که چون علم الخ(76ص

 یعالم ازل یکشف، معان لهیبوس از معرفت استشمام نکرده است. ییرد، بورا ندا الیالخ که علم یدربردارد، لذا کس

. به گردند ی( مکشوف میجزئ قیعالم معقول )حقا یکه بواسطه عقل، معان یدر حال شوند، یمجرد( درک م قی)حقا

منابع سه گانه شناخت،  نیاز ا کیگفت نسبت کشف به عقل، مانند نسبت عقل است به حس. هر توان یم ،یعبارت

 دیپرداخت، بلکه با يگرید ریو تکف یکی دییو به تأ ختیرا در هم آم ها آن دیاست که نبا یو منزلت شأن يدارا

ت. نکته مهم اینکه ابن عربی را شناخت و از هر کدام مطابق شأن خود، انتظار حصول معرفت داش کیحدود هر

کند، بله تمام سخن او این است که راهی برتر وجود  تخطئه و تحقیر نمیهرگز راه عقل را اگر حد خود را نگه دارد 

آن  ب،یترت نیمرتبه واسط دارد. به ا الیعقل و کشف، خ یدو منبع معرفت نیدر ب(.  166، ص1161دارد )فعالی، 

رو  نی. از ارسد یم یبه کشف و آشکارگ ال،یخ يگریانجیبا م شود، یکه با قوه عقل حاصل م یمقدار از آگاه

 ریپذ مجرد  بدون آن امکان قیو حقا یچنان است که انتقال از جهان محسوس به جهان معن الیواسط خ عتیطب

انسان در  یرا به منزله نقطه آغاز سلوک معرفت الیخ یابن عرب (؛  چنان که ذکر شد،6، ص1110)اسپرهم،  ستین

 الیعالم خ قیتواند حقا یم هیدر اثر تزک متصل( الیکه نفس )خ يکند؛ به گونه ا یقلمداد م یقوس صعود هست

کشف و  يبرا ییتواند مجرا یچونان است که م الیواسط خ عتیطب نیمنفصل را در خود منعکس سازد. و هم چن

خدا و شناخت حضرت حق،  يبه سو یاست. سفر معرفت یقلب آدم ال،یمجرد باشد؛ چه، خاستگاه خ قیقادرک ح

تواند او را  یک از خلق خدا نمی هیچ: »حق بر قلب عارف است یامور، تابع تجل قتیو به تبع آن درک ذات و حق

به معرفت  ]که همان تجلی خداست[بشناسد مگر این که خدا خود بر او تجلی کند و در نتیجه او از طریق خود 

ابراین سفر بن  ؛(16، ص7)فتوحات، ج« خدا برسد؛ زیرا هیچ مخلوقی را توان آن نیست که خالق خود را بشناسد

معرفتی به سوي خدا و شناخت حضرت حق، تابع تجلی اوست؛ و تجلی خدا بر قلب عارف نیز، تابع میزان خلوص 

 نشیخلق عالم به آفر قیخداوند از طرمطلب آخر در باب مقوله هنر است. چنانکه می دانیم  .و پاکی قلب او است
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است؛ لکن انسان   یاله قیهمه حقا یام عالم تجلتم یعنیدست زده است و عالم بسط کماالت حق است.  يهنر

ت تاز هم و متش يجدا يا به گونه ریدر عالم کب قیحقا نیتفاوت که ا نیاست؛ با ا قیمظهر همان حقا ییبه تنها

 تیاکبر بر آن است که در خلق عالم، مش خی. ششود یم دهیبه حالت اجتماع د انسان،که در  یوجود دارد در حال

از  شیعالم پ ي. به لحاظ نشئه ماددی. پس عالم را آفرندیکه شناخته شود و خود را بب نیخدا تعلق گرفته بود به ا

 يو جال قلی. آدم صدی. آدم را آفرداد یعالم بدون آدم زنگار گرفته بود و خدا را نشان نم نهییشد. اما آ دهیآدم آفر

بر آن است  خیش خداوند در عالم ظهور کرد. بیترت نی. به ادیا آدم دعالم، ب نهییشد. و خدا خود را در آ نهییآ نیا

؛ و بر اساس این قاعده که اگر چیزي به صورت خاصی ظاهر شود، احکام دیآفر شیکه خدا انسان را به صورت خو

و از و به حالت اجتماع دربردارد.  کجایکماالت حق را به صورت  یتمام همان صورت را واجد است؛ بنابراین آدمی

؛ و بواسطه این آفرینش به سلوک معرفتی ندیافریب يدست به ابداع بزند و اثر هنر تواند یرو به مانند او م نیا

بپردازد. البته نقش کلیدي تخیل نیز، در خلق و ابداع هنري بر کسی پوشیده نیست. بر اساس عبارت پرشکوه ابن 

؛ این عالم صنعت و اثر هنري «در هستی ظهور کرده است بالصنعه ظهر الحق فی الوجود: حق با هنر»عربی، یعنی 

(. انگار 161، ص 1160خداست و نسبت این عالم با خداوند، نسبت یک اثر هنري با خالق آن است )پورجوادي، 

(. بنابراین می 24، ص 1111خدا در بطون بوده و با عالم )که صنعت اوست( هویدا شده است )محمود الغراب، 

عرفان شیخ اکبر، هنر محل التقاي ظاهر و باطن است.با صنعت و هنر انسان، نه تنها خود انسان  توان گفت که در

(. خدا در قوس نزول و در ایجاد عالم و آدم  211، ص 1164ظهور می کند که خدا نیز تجلی می یابد )حکمت، 

 هنرنمایی کند، خود را هنرنمایی کرده است و انسان کارش این است که در قوس صعود و در طریق معرفت اهلل

بیافریند و آشکار نماید. هنر انسانی، در صورتی ظهور و تجلی انسان و خداست و خالقیت و آفرینندگی آدمی را 

نشان میدهد که به شکلی صحیح از انسان صادر شود. و شکل صحیح این صدور این است که از مرتبه و جایگاه 

له بر اساس دو جنبه قابلی و فاعلی انسان چنین قابل تبیین است: ابن وجودي انسان نشئت گرفته باشد. و این مقو

عربی جایگاه انسان را در دار هستی در میانه فاعل مطلق )یعنی خدا( و قابل محض )یعنی خاک( متصور است. از 

انسان ، طرف دیگر با بیان مرتبه برزخیت و جامعیت انسان، می خواهد این نتیجه را بگیرد که فاعلیت و خالقیت 

مشروط است به اینکه پیش از خلق و ایجاد، جنبه هاي قابلی وجود خود را شکوفاکرده باشد. از نظر ابن عربی 

انسان درصورتی خالقیتش تحقق می یابد که بتواند قبل از آن، ظرف وجود خود را از خدا لبریز کرده باشد و 

مهیاي آن می شود که عالم را به اختیار خود در آورد. جنبه قابلی خود را پر از حق کند. با اقبال به حق، آدمی 

صدور هر گونه فعل و ابداع از انسان مشروط و منوط به وجود انسان است؛ تا انسان وجود نداشته باشد نمی تواند 

ایجاد کند و در صورتی وجود خواهد داشت که ظرف قبول خود را پر از هستی کند. به هر اندازه که درون این 

خدا آدم را به صورت خویش آفریده »تی بریزد، قدرت ایجاد و ابداع خواهد داشت. بر اساس عبارت ظرف، هس
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، از آن رو که خداوند خالق است ، انسان نیز می تواند خالق باشد. اما خالق چه؟ آیا خالق وجود؟ خیر، چرا «است

ها باشد. نکته مهم اینکه، چون  که وجود همه، حتی وجود انسان از خداست. اما انسان می تواند خالق صورت

آدمی به صورت خدا آفریده شده، لذا صورتگري او باید همانند خدا باشد. یعنی همان گونه که هنرمندي خدا به 

این گونه است که هرگاه صورت چیزي را پدید می آورد، این انشاي صورت همراه با اعطاي مقتضاي استعداد 

لم را آفرید، آدم را نیز به عنوان روح عالم خلق کرد تا تشئه عالم کامل صورت است و از این رو وقتی صورت عا

گردد؛ حوزه خلق صورت در انسان نیز محدودبه صوري است که بتواند آن صور را به کمال رساند و روح متناسب 

ستعداد حیات با آنان را در آنها بدمد. از این رو خداي متعال مذمت کرده کسی را که صورتی بیافریند که داراي ا

است اما به عنوان خالق آن صورت به او حیات ندهد. بر این اساس، سر تحریم تصویرسازي و چهره نگاري از انسان 

در اسالم آشکار و مبرهن است. این چیزي که ساخته و پرداخته انسان است، به صرف اینکه انسان آن را ایجاد 

یعنی دمیدن روح در کالبد پیکره( رساند، نامش اثر هنري کرده، بی آنکه آفریده خود را به کمال خاص خود )

نیست. تحریم این تصویرگري نیز به دلیل پیام هاي منفی منبعث از آن می باشد: القاي نامیرایی و جاودانگی؛ و 

تقلیل انسان به حدود جسمانیش. معناي دقیق اثر هنري این است که آدمی با معرفت نسبت به جایگاه وجودي 

الم ، دست به خلق اندیشه، کالم و عملی بزند که با جایگاه وجودیش همخوان باشد. این همخوانی همان خود در ع

نفخه اي است که آدمی در آفریده خویش می دمد و آن را به کمال خود می رساند. کسی که زندگی اش در 

ه است و در پس همه اینها، مسیر تقرب به حقیقت قرار دارد دست به هر عمل و آفرینشی که بزند هنرنمایی کرد

در حقیقت خویشتن خویش را آفریده و متجلی کرده است. در نتیجه باید گفت عظیم ترین اثر هنري چنین 

است که  يانسان آن هنر یقیهنر حق(.  باري،  225ـ  211، صص 1164انسانی وجود خود اوست )حکمت، 

که بواسطه  ،را از کثرت درآورد و به سمت وحدت ببرد. در مقابل هنر خدا یبتواند آدم یعنیعکس هنر خدا باشد. 

قائل  یخیبه علم االسماء تار یشد. اما از آن جا که ابن عرب داریبرون آمد و در کثرت مظاهر پد یآن از وحدت ذات

انسان  اتیلف حغلبه دارد و احکام آن اسم بر جوانب مخت یاله ياز اسما یکیهر دوره  راست و بر آن است که د

است که با آن اسم و احکامش آشنا گردد و  دمی؛ لذا بر آ«است يظهور ،يرا به هر دور قتیحق» ابد؛ی یم انیجر

است که هنر  آنسخن  نیا ي. معناندیرا که متناسب با آن اسم است درون سلوک خود برگز یبراساس آن روش

خود  ياثر هنر ستیبا یم یوران ظاهر شده است و آدماست که در آن د یخاص یبه تناسب اسم اله زیهر دوران ن

چرا که انسان اوج هنر  -ظهور خداوند است يو هم مجال کند یم یآن هم خود هنرمند در آن تجل لهیرا که بوس

 خیاسالم در آغاز شب تار امبریپ ابن عربی برآن است از آن رو که .ندیافریمتناسب با روح آن دوران ب -خدا است

 يهنرها رایز شود، ینم دهید ینقاش گرید خیدر شب تار و میبر یظهور کرده است و اکنون ما در آخرالزمان به سر م

کامالً  يهنر دیانسان را نجات دهد با تواند یعصر م نیکه در ا يهنر نیشود. بنابرا دهیدر پرتو نور د دیبا یتجسم
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انسان کامل را به  بتیدر عصر غ یهنر انسان اله خیس شاسا نیاست. برا دنیباشد و آن هنر شن یالیمجرد و خ

و خلق اعتقادات است به  يگر که همان هنر صورت یهنر درون .کند یم میتقس یرونیو هنر ب یدو نوع هنر درون

خود به  یکند که در سلوک معرفت نیبتواند و تمر دیشده، با دهیاست که انسان که به صورت خدا آفر نیا يمعنا

عالم  نیدرون خودش خلق کند؛ چنان که خداوند به طور دائم در ا لیاز خدا را، با قوه تخ ییها سمت او، صورت

همواره از  ست،ین قتیحق يها، صورت انحصار صورت نیاز ا کی چیکه ه یآگاه نیخلق است؛ و با ا لدر حا

راه گام به گام به  نیو از ا ندیافرین خود برا درو قتیاز حق گرید یشده عبور کند و صورت دهیآفر يها صورت

به تناسب روح دوران به سمت تجرد حرکت  زیانسان در روزگار آخر الزمان ن یرونیهنر ب شود. تر کیخداوند نزد

درونی  می باشد؛ چه،  هنر، بیشتر بر مقال نیما در ا هیحال تک. است افتهی یکرده و در عرصه کلمه و کالم تجل

سلوک انسان در قوس صعود، سلوکی معرفتی است و هنر درونی اوال سنخیت بیشتري با قوه خیال دارد و ثانیا 

 صبغه تعالی بخشی آن بیشتر است.

در باب تربیت هنري نیز، همین بس که این جنبه از تربیت یکی از کارکردهاي اساسی هر نظام آموزشی است و  

رورش قابلیت هاي زیبایی شناختی متربیان است. از آن رو که عمده یادگیري ها درتربیت هنري از نوع نیز بیانگر پ

از آن رو   یادگیري مساله محور است لذا تربیت هنري با پرورش تفکر انتقادي رابطه مستقیمی دارد. بر این اساس

مثابه نماد واالي هنر، کالم مخیل می  که خیال را می توان منشا قریب هنر دانست؛ به گونه اي که شعر را به

نامند؛ لذا در هر اثر هنري می توان رد پاي خیال و تخیل را یافت. به عبارت اخري خیال در تکون تمامی آثار 

هنري در تمامی ابعاد آن نقشی اساسی ایفا می کند؛ بر این مبنا می توان گفت هم خود تربیت هنري برآمده از 

مفهومی خالقیت پرور است و هم حاصل این نوع تربیت با خالقیت و تفکر خالقانه در  مقوله  تخیل، به منزله

ارتباط است و این دو، به یقین حلقه مفقوده نظام آموزشی کشور ما هستند. تربیت هنري، ذیل نظام فکري ابن 

در آن عالم، که در  عربی این گونه است که در اثر ارتباط نفس )خیال  متصل( با عالم خیال منفصل حقایق موجود

قالب صور می باشند، بر قوه خیال آدمی منعکس و متجلی می گردد و بواسطه این لبریزي جنبه خالقیت خیال،  

فعال گشته و دست به آفرینش اثر هنري اصیل می زند و چنین اثر هنري که از پري و لبریزي وجود آدمی صادر 

متجلی ساخته و موجب شناخت بهتر خود و خداي خود می  می گردد به یقین بعد حقیقی و الهی وجود او را

گردد. نکته شایان توجه در باب اتصال نفس )خیال متصل( به عالم خیال منفصل و برگرفتن حقایق مصوره از آن 

عالم بر آینه و لوح هستی و نفس آدمی اینکه این بازنمود حقایق در خیال آدمی در انسانهاي عادي از طریق رویا و 

سانهاي عارف و کامل از طریق مکاشفه و بلکه وحی )مختص انبیاء( صورت می گیرد. هنرمند این مشاهدات در ان

خود را در قالب هنرهاي مختلف متجلی می سازد. بنابراین می توان گفت، وحی و الهام در کنار خیال و تخیل از 

ربیت ما در راستاي تربیت هنري متربیان، دیگر منابع خلق آثار هنري می باشند؛ لذا بایسته است نظام تعلیم و ت



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

772 

عالوه بر آشنایی آنها با خیال و قابلیت هاي آن و پرورش قوه تخیل ایشان، به منزله یکی از قواي باطنی نفس 

آدمی، آنها را با سلوک عرفانی و مکاشفات الهامی و عوالم و مراتب فوقانی و نیز با الهامات نبی که در قالب متن 

ه و مظهر الهام بخشی هنرمندان براي مشاهده جلوه هایی از حقایق ناب و ترسیم و تصویر گري مقدس تجلی گشت

آنها در قالب مظاهر و آثار گوناگون هنري می باشد؛ به قدر وسع علمی و شوقی آنها آشنا گرداند؛ تا ایشان از 

ظهور حقایق )در کالبد خلق مجراي سرشاري وجود خود به خلق و خالقیت هنري پرداخته و بواسطه این بروز و 

آثار هنري(، حقیقت خویشتن را که جمیع همه اسماء و حقایق الهیه است آشکار و متجلی سازد و به تبع آن به 

خود شناسی و سپس به معرفت اهلل که هدف غایی سیر معرفتی انسان در قوس صعود هستی است نائل گردند؛ نه 

م و حقایق مجرد و اصیل، صرفا بی بهره از هرگونه حقیقتی و با وجودي اینکه در اثر عدم اتصال و آگاهی به عوال

تهی، به مانند عنکبوتی که از تهی تاري بی مایه می بافد، به خیالپردازي هاي واهی پرداخته و بر اساس همان 

و عسلی  پوچی به خلق آثاري در زمینه هاي هنري بپردازد؛ بلکه چونان زنبوري که از گلهاي حقیقت تغذیه نموده

 شکرین می آفریند، می بایست از خلقت خویش نه تنها خود که همه خلق را بهره مند و شیرین کام نماید. 

 

 روش پژوهش

روش این پژوهش، تحلیل اسنادي و استنتاجی می باشد؛ در بخش اول پژوهش به صورت اسنادي به بررسی آراي  

عرفتی آدمی می پردازیم و در بخش دوم مساله به ابن عربی جهت تبیین مفهوم خیال و نقش آن در سلوک م

استنتاج داللتهاي منبعث از کارکرد خیال در ساحت تولید هنري و متعاقب آن نقش خیال در تربیت هنري  می 

 پردازیم.

 

 سواالت پژوهشی

 از دیدگاه ابن عربی، خیال در سلوک معرفتی انسان،  چه نقشی ایفا می کند؟  -1

 رکرد خیال در ساحت هنر، از منظر نقش معرفت بخشی آن، چگونه است؟ از دیدگاه ابن عربی، کا -2

با عنایت به نقش خیال در تولید اثر هنري، و تاثیر تولیدات هنري در سلوک معرفتی انسان،   داللتهاي حاصل  -1

 از  این مقوله در تربیت هنري کدام است؟

 

 نتیجه گیري:  

از آن رو که عرفان ابن عربی، اساسا مبتنی بر خیال می باشد، چه، در وهله اول کل ماسوي اهلل را از سنخ خیال 

می داند؛ سپس در قوس نزول، خیال به منزله یکی از عوالم وجودي در تکوین عالم نقش آفرینی می کند؛ و در 
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می گردد؛ به گونه اي که خیال متصل در  قوس صعود نیز خیال به مثابه آغازگر سلوک معرفتی آدمی قلمداد

پیوند با حضرت خیال منفصل و مجال و مظهر صور و حقایق متجسد آن عالم می باشد؛ لذا بر همین اساس خیال 

با پذیرش این صور و حقایق، به پري و سرشاري نائل می شود و بر اساس قاعده قابل و فاعل بودن نفس و خیال 

ي و قابلیت به خالقیت و آفرینش اثر هنري می پردازد؛ که در صورت فقدان این آدمی، بواسطه این برخوردار

برخورداري از حقایق و تهی بودن، قادر به خلق و خالقیت هنري نخواهد بود؛ و از آن جا که اثر هنري در حقیقت 

قیقت خود و متجلی کننده باطن و حقیقت آدمی است لذا بواسطه این خلقت و آفرینش، آدمی قادر به شناخت ح

به تبع آن سیر در مسیر معرفت اهلل در قوس صعود خواهد بود. بر این اساس ضرورت توجه به هنر و تربیت هنري 

از آن جا ناشی می شود که این ساحت از تربیت، متربیان را در مسیر خودشناسی و به تبع آن معرفت اهلل قرار 

خیل بر می خیزد. بر همین اساس توجه به تربیت هنري در خواهد داد؛ این مهم نیز از رهگذر خالقیت خیال و ت

نظام تربیتی کشور، به منزله عرصه خودشکوفایی و به فعلیت رسیدن خالقیت ها و نیز ساحت شناخت خود و 

احساسات و تواناییهاي خود، از مهمترین نتایج برآمده از این پژوهش می باشد؛ لکن در راستاي تحقق مطلوب 

ري متربیان، بایسته است که آنها را با مناسک و سلوک عرفانی؛ و نیز با حقایق اصیل و متعالی و فرایند تربیت هن

همچنین عوالم مافوق عالم ماده و همین طور با ماهیت و چگونگی تحقق مکاشفات و مشاهدات عرفانی به منظور 

 به قدر مقدور آشنا گردانیم.  الهام پذیري از این حقایق ناب در راستاي خلق و خالقیت هنري این ایده ها، 

 

Explanation  the role  of ‘’fantasy ‘’ in the conduct of human Knowledge 

     Through analyzing its function in the realm of art, the intellectual system of ibn Arabi       

                   And implications  arising from this  attitude in the field of artistic education                              

                                                                                                                       hadi kohandel
1
 

Abstract          

Islamic mysticism in the history of philosophy, sohrevardy first  sage that the name of the 

imaginary  universe in debate ,, rational  explanation  of  how  development world ,, and  the  

importance of this world is realized in the realization of the material world. After ibn Arabi , as the 

founder of the science of mysticism, he imagined  the existence not only in the arc of descent, five 

divine is the same arc cosmogony and creation, but in the arc of ascent are also dedicated to his 

knowledge is human and garlic,  and the extension was claimed that  without imagination , the arc 

of descent, the universe of estate, And the arc of ascent could dismiss him as a man without 

knowledge of God will not be able to walk on the path of knowledge And the imaginary, the 

starting point of human cognitive behavior But just that in this article we intend to position your 

imagination through its work in the field of art we analyzed It has refused to explain other features 

of the universe In this article And simply draw will discuss this later. bary, Human mission in the 

course of his knowledge to the knowledge of God, undoubtedly, will be realized through self-
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knowledge And Ibn Arabi artwork, you are in fact a reflection of the reality in which the artist 

appear In fact, every artist by creating your art, your divine truth manifests And in the light of self-

knowledge, God be fulfilled. It is based on the rule of man, the artist and subject, As long as the 

human truths beyond the realms of pure isolated, detached imagination of his property, which 

enjoys all the facts of their case forms; Through his mystical visions and views, and its existence is 

full grasp of the facts and brainstorm ideas and true, Ability to create and creative artwork will be 

pristine and otherwise as of existence is empty People are demanding that through its absurdity, 

and certainly not leading to a pristine and exquisite works of art, which will bring rotten strings 

And these lesions undoubtedly genuine human truth clear to him the knowledge of God's will and 

consequently it will not happen.  Accordingly, the first in our education system should be all 

Mtrbyan under the artistic education, Because of Conduct requires knowledge of the Lord; The 

walk also passes through self-knowledge and self-realization as well as by appearance and 

creativity of man is created in the light of your truth; Secondly, it is imperative that all coaches 

trained by mysticism, and training supernatural worlds are pure facts Due to the enjoyment of the 

truth, capable of creating original artwork rather vulgar art. This research document analysis and 

deductive method is. 

Keywords: Ibn Arabi, fantasy, spiritual knowledge, art, art education 
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 گادامرگئورگآموزش انشاءنویسی برمبنای مفهوم تراژدی در هرمنوتیک فلسفی هانس

 

 0؛ منیره پیران8؛ آرزو آزادمهر3نویسندگان: مسعود خنجرخانی

 

 چکیده:

گئورگ نویسی بر مبناي مفهوم تراژدي در هرمنوتیک فلسفی هانس هدف این تحقیق پرداختن به موضوع انشاء

گادامر است. روش تحقیق تحلیلی استنتاجی از نوع پژوهش هاي کیفی است. در این تحقیق ابتدا به مبانی نظري 

گادامر با تاکید بر مفهوم تراژدي پرداخته شده است و بعد استلزامات این دیدگاه براي آموزش انشاء نویسی آورده 

کند و بعد از به چالش کشیدن روشمند سازي مکانیزم  شده است. گادامر از فهم و پیش بایست هاي آن بحث می

، توجه به مفاهیم اومانیستی را راهکار و تبیین گر فهم -بعنوان ارمغان عصر مدرنیته)و انسانهاي خودراي( -فهم

می داند. وي، فهم را همچون حس تژادي دانسته که انسان در تعامل آزاد با اثر هنري و بصورت آزاد و بدون مهار 

ن دست می یابد. در این میان با توجه به موارد فوق تربیت از بازآفرینی به ساختن و به تبع آن انشاءنویسی از به آ

بدیع تغییر می یابد. در واقع هرچند نوشتن می تواند از افق فکري فراگیر یا  "نوشتن"نویسی و بازنویسی به  دوباره

 می تواند از سوي انسانها یا از سوي علوم کمی باشد. اثري خاص نشات بگیرد ولی تحت مهار نیست. مهاري که

 آموزش، انشاءنویسی، تراژدي، هرمنوتیک فلسفی واژه های کلیدی:

 

 مقدمه

در سال هاي اخیر در مورد استلزامات تربیتی هرمنوتیک فلسفی گادامر کارهاي متعددي همچون تعلیم و تربیت 

تعلیم تربیت و روش تدریس، تعلیم وتربیت و ارزش یابی و تاویلی، تعلیم و تربیت و هرمنوتیک فلسفی، 

هرمنوتیک فلسفی و حضور و غیاب مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. در راستاي موارد فوق این تحقیق به 

اما  هاي اخیر به مسئله نوشتن فراگیران توجه شده است، نویسی اشاره خواهد کرد. هرچند در سالمسئله انشاء

ارائه از سوي "و آموزش انشاءنویسی را از حالت  تصوّري ایده التر براي آموزش انشاء نویسی در نظر گرفتتوان می

که از ارکان مهم تربیتی است وظیفه پرورش فکر و  نویسیانشاءفراتر برد؛  "نمره از سوي معلم"و  "آموزاندانش
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که منوط به عوامل متعدد،  رتی است پیچیدهمها همچنین  هاي متفکر و خالق، را برعهده دارد،ساختن انسان

هاي ذوقی و هنري است؛در این پژوهش سعی بر این است نشان داده شود هاي فرد، مهارت پیش داشته ازجمله:

هاي توان راهکاري براي بهبود توانمنديکه چگونه بر مبناي وصف گادامر از تراژدي )مهارتهاي ذوقی و هنري(می

ویسندگی ایجاد نمود،عرصه اي که می توان ادعا کرد سایر توانمندي ها را هم تحت تاثیر آموزان در عرصه ندانش

قرار می دهد. و همچنین  سعی می شود تاحدودي یک قسمت از دغدغه گادامر که حقیقت و بسترهاي دستیابی 

وقتی فهم در ما بیند، به صورتی که گادامر فهم را همچون تراژدي می. بدان است را بررسی کرده ،پاسخ دهیم

بینی او متفاوت با پایان نمایش در می آید. در تراژدي جریان  شود حس ما، همانند کسی است که پیشایجاد می

لحظه  شود. تماشاگر یک هاي مختلف تکرار می و این اتفاق به گونه افتد اتفاق می( رفت و برگشتی )تأمل در خود

و با  گذارد جاي قهرمان تراژدي می آورد، فرد خود را به را به یاد میکند و در همان لحظه خود  خود را فراموش می

شود. هدف از این پژوهش، آموزش انشاءنویسی برمبناي مفهوم تراژدي در هرمنوتیک  فرازوفرود او هماهنگ می

اي توان راهکاري بر گادامر است با این اوصاف: چگونه برمبناي تراژدي مدنظر گادامر، میگئورگفلسفی هانس

 آموزان در نوشتن ایجاد کرد؟هاي دانش بهبود توانمندي

 

 مبانی نظري:

سعی کرد، مشکالت روشمندسازي حوزه علوم انسانی را نشان  -1حقیقت و روش –گادامر در مهمترین اثر خود 

ر کتاب گادامر ددهد و با توجه به پیشینه پدیدارشناسی ناگزیر بود نخست، به تجربه ما از اثر هنري رجوع کند. 

و « رخداد فهم». محور بحث گادامر در این کتاب است« هرمنوتیک فلسفی»گذار خود پایه« حقیقت و روش»

. او است« زیباشناسی»است. نخستین گامی که او در این مسیر برمی دارد، روي آوردن به « حقیقت»نسبت آن با 

 ز دریچه هنر مورد مالحظه قرار گرفته استکوشد تا با فراروي از کانت راهی به سوي حقیقتی بگشاید که امی

 ,1170سالدر « حقیقت و روش»کتاب با نوشتن گادامر  .(2007، ترجمه واینسهایمر و همکاران، 1161)گادامر،

هاي گوناگون، از جمله بر تلقی از هنر و نوع نگاه به بحث زیبایی و هنر گذاشت. گادامر اي بر حوزهتاثیر گسترده

خواست عنوان کتاب را با بگذارد، این ابتکار ناشر بود. او می «شحقیقت و رو»کتاب خود را  قصد نداشت که اسم

خواست نشان دهد که فهم تا چه بگذارد. در حقیقت می« فهم و رخداد»تاکید بر جنبه واقعه و رخداد بودن فهم، 

فهم در علوم و فلسفه جدید  کوشید تا از این طریق به نقد تلقی ازاندازه یک رخداد و یک واقعه است و می

 .بپردازد

در بخش نخست حقیقت و روش، مسئله حقیقت را در هنر بررسی کرده و در درجه اول به مفهوم هنر از 

                                                   
1. truth and method 
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که پشت سر خود دارد، به خصوص  زیبایی شناسیخواهد از روي گادامر هم می پردازد؛ انداز تاریخی می چشم

اي از زیبایی و هنر خودش را نشان بدهد؛ آن مجال بدهد تا دوباره تجربهبرداري کند و کانتی، الیه زیبایی شناسی

خواهد اجازه بدهد که هنر اند. او میآلیسم آلمانی به آن دادهاي که کانت و هگل و ایدههم نه در چهره و وجهه

که به انحاي آن  بیان کننده چیزي باشد، حقیقت خودش را در چهره هنر و زیبایی نشان بدهد و بیان شود. نه

خواهد از یک باشد، بلکه حقیقت خودش را نشان بدهد و این تجربه بار دیگر ممکن شود. می مختلف پایبند سوژه

زیبایی سو، مفهوم حقیقت را از تجربه تنگ شناخت علمی آزاد کند و از سوي دیگر هنر را از قالب نوعی دریافت 

هستیم، رها سازد، تا ما را به نوعی از فهم حقیقت برساند که به رو که نزد کانت و اخالف کانت با آن روبه شناسی

خواهد ما را به درک واسطه آن بتوانیم به موضوعات مربوط به انسان و تاریخ دوباره روي بیاوریم و فراتر از آن می

 آن بستري برساند که 

به این منظور ناچار است که . دهدگیرد؛ یعنی به بستر زبانی و زمانی که فهم در آن رخ میفهم در آن صورت می

برداشتن شکاف سوژه و ابژه با تکیه بر  خواهد در اینجا بیان کند،آنچه گادامر می .از زیباشناسی کانتی فراتر برود

هایدگر و این که مجال بدهیم حقیقت خودش را در هنر و امر زیبا، آن هم زیبایی طبیعی و زیبایی هنري به ما 

است که در دیوار تنگ سوژه گرفتار نیامده است. معنایش این نیست « تجربه حقیقت»از  نشان بدهد. این نوعی

دهم که حقیقت با من حرف کنم، ولی مجال میکنم، من دریچه باز میکه من در آن دخیل نیستم. من تمهید می

حقیقت حتماً از همان مند قالب تعیین کنم تا بزند. من بیش از آن که گوینده باشم، بیش از آن که به نحو روش

ها را ببندم، براي این که یک حرف بیشتر نشنوم، کاري کنم و دریچه و قالب، خود را به من نشان بدهد و همه راه

خودم را گشوده نگه دارم، براي این که حقیقت بتواند خودش با من حرف بزند. گادامر چون این نوع تجربه از 

 .روداغ آن میبیند، به سرحقیقت را در هنر ممکن می

فهم از منظر گادمر که از هایدگر الهام پذیرفته است کامال بعد زبانی دارد یعنی حقیقتی که از هر روشی پا فراتر 

کند. که دیالکتیک نهد از کانال زبان قابل فهم است. به همین خاطر است که از رویکرد دیالکتیکی حمایت میمی

کند ،پژوهشگر مورد پرسش است . و از رایندي که گادامر عرضه میمورد نظر گادامر کمی متفاوت است .در ف

داند، اثر هنري،  سویی اثر هنري را نوعی نمود و عرضه معرفی کرده و آن را واسطه میان جهان و زمان می

توان  زعم او نمی است و نباید آن را محدود به یکی از این دو دانست. به (گذشته و حال)دوجهان  تفسیرکننده

کند.گادامر قائل بر  را محدود می (اثر هنري)زیرا تفسیر جامع، آن  مطلق( از اثر هنري ارائه کرد؛) یري جامعتفس

آن که وجود اثر هنري ،هرمنوتیکی است؛به طوري که فهم منوط به خواست ما نیست بلکه ما را فرا می گیرد . 

مشاهده در پرتو امر انضمامی متضمن چیزي بیش از فهم این اثر یا آن رخداد است ؛این کار متضمن گسترش 

گذر غلبه بر قواعد و قوانینی که اندیشه او را محدود کرده اند ،و افزون بر کل توانایی فرد است براي فهمیدن از ره



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

771 

 (.1167آنچه می توان فهمید و در یک کالم از رهگذر وسعت یافتن افق اوست. )رهبري،

گیرد، متفاوت از آن چیزي  به عقیده گادامر متفاوت بودن جزو ذات هنر است اثر هنري که در فرایند فهم قرار می

گردد. در فراگرد فهمی  شود، زاینده نیز هست و همواره نو می که قبالً بوده، اثر هنري ضمن آنکه بازنمایی میاست 

فرض و  داوري اهمیت فراوانی دارد یعنی در تلقی وي تفسیرگر، بدون پیش پیش کند که گادامر تفسیر می

 (.1114)گادامر،  .داوري قادر به کشف حقیقت و شهود آن نخواهد بود پیش

دهد که افق تاریخی ما درصحنه معناها با افق اثر هنري که در آن جاي دارد،  حادثه شناخت، هنگامی رخ می

توان به  اثر هنري را نمی واقعیت بیانگري". اثر هنري فرازمانی است و اذعان دارد: (1165ها،  جمشیدي)درآمیزد. 

که آفریننده واقعاً به آن  زمان است و زمانی هم عاًواق (اثر)اش که در آن تماشاگر با خالق  سپهر تاریخ اصلی

بیند، به صورتی که وقتی فهم در ما (. گادامر فهم را همچون تراژدي می2001گادامر، ) "اندیشیده، فروکاست می

بینی او متفاوت با پایان نمایش در می آید. در تراژدي جریان  شود حس ما، همانند کسی است که پیشایجاد می

لحظه  شود. تماشاگر یک هاي مختلف تکرار می و این اتفاق به گونه افتد اتفاق می( )تأمل در خود 1رگشتیرفت و ب

و با  گذارد جاي قهرمان تراژدي می آورد، فرد خود را به کند و در همان لحظه خود را به یاد می خود را فراموش می

گادامر، ) وانی و عدم تناسب میان اراده و فرجام استناهمخ شود. در واقع تراژدي بیان گر فرازوفرود او هماهنگ می

2001.) 

و سایر اصطالحات  "بازي", "زمان و عنصر زیبایی "فهم مانند تراژدي: مثال تراژدي گادامر هم در راستا و تکمیل 

 زمان اجراي نمایش تماشاگر مجال دخالت پیدابیند. در اوست. گادامر حقیقت بازي و نمایش را در تراژدي می

(. تراژدي در جایی 1114)گادامر ترجمه واینسهایمر و همکاران،  گر پایان آن تراژدي استکند و فقط نظارهنمی

. این ناهمخوانی عدم تناسب میان اراده و فرجام را نشان داده و 2پیوندد که مجازات بیش از جرم باشدبوقوع می

 قت نمایشی که فرد با یکی شدن با قهرمان حریف تقدیر نشدن را اشاره دارد. حقیقت تراژدي یعنی حقی

ها فهم اشاره دارد و فهم را مثل شود. در اینجا گادامر با مثال تراژدي بر محدودیتبینی وي میداستان باعث واقع

شود که همیشه داند. در تراژدي فرد با همزادپنداري با قهرمان، روحیه اي در تماشاگر یا خواننده ایجاد میآن می

 2004روحیه قهرمانی ولو تسلیم تقدیر باشد، باعث مسرت است ) گادامر ترجمه واینسهایمر و همکاران, این 

شود، موجودیت فهم نیز در که ماهیت تراژدي در تن سپردن به تقدیر و تسلیم شدن بدان مشخص می(.همچنان

دهد و نه در فرایندي همچون می تن دادن به جریان وقایع و به عبارتی در نوعی متحمل شدن و بستر تاریخ روي

اي  گونه بینیم تراژدي به(. اینجاست که می1161اي سوبجکتیو )طاهري،به انجام رساندن و یا عمل کردن به گونه

                                                   
1.reflective 

 دهد. شود، رخ میکه خارج از اراده بیننده مجازات می دهد که فهم هم مانند قهرمان تراژدي. در اینجا گادامر نشان می 2
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بلکه رخ داد زندگی است. فرض اصلی آن است که اجازه دهیم حضور اثر در  تر تنها یک پدیده هنري نیست،ناب

 گوش جانمان تکرار شود.

 

 نه پژوهش:پیشی

در سال هاي اخیر در مورد استلزامات تربیتی هرمنوتیک فلسفی گادامر کارهاي متعددي انجام شده است اما 

نویسی اشاره نشده است ولی کارهاي مشابهی همچون تعلیم و تربیت تاویلی، تعلیم و مستقیما به مسئله انشاء

م وتربیت و ارزش یابی و هرمنوتیک فلسفی و تربیت و هرمنوتیک فلسفی، تعلیم تربیت و روش تدریس، تعلی

حضور و غیاب و...مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است . گزیده اي از این کارها در زیر بیان شده است . تحولی 

شناسی شد، که نقش اصلی در تعیین که نظریه کانت در باب تخیل ایجاد نمود, منجر به ظهور شکلی از انسان

داد. انسان به یاري تخیل به مقام و منزلت گشودگی به جهان و آزادي از جهان و تسلط یل میرفتار بشر را به تخ

یابد. به یاري تخیل است که آدمی از درون محیط زیست خویش،  جهانی بر جهان، که خاص اوست دست می

 (.1151دهد )گالووي، آفریند و به بازآفرینی آن ادامه میمی

اي است که بصیرتی مستقیم به حقیقت قوه خیال قوه"اینگونه توضیح می دهد که ( 1161در این باب احمدي ) 

دارد،  و از عقل و فاهمه متمایز است و شاید از آنها نیز برتر باشد و این قوه موهبت خاص هنرمند است. اثر هنري 

 تصویر 

این خصایص  ست، کههاي از اشیاء اهاي مشترک دستکننده خصوصیتدقیق یک شی معین نیست، بلکه عرصه

-باشد، میمند است و قادر به آفرینش میسازد. از آنجایی که انسان از قوه تخیل بهرهذات آن اشیاء را نمودار می

تواند آنگونه که دوست دارد جهان را بسازد؛ لذا اثر هنري تقلید محض نیست بلکه تجسم رویاي هنرمند است نه 

ه معناي دقیق کلمه، آفرینش چیزي تازه است، نه بازسازي و بازآفرینی زندگی واقعی او؛ در این مورد تخیل ب

.در کل کانت قبول دارد که چیزهایی خارج از ذهن ما وجود دارد ولی شناخت ما از این جهان، "چیزي غایب

یی هاشناسیم، براي اینکه ایدهبریم. جهان را از حیث خودمان میشناخت دقیقی نیست و ما به ذات جهان پی نمی

 رضوي،کنیم )هاي ذهن را بر جهان تحمیل میبینیم. یعنی ایدهدر ما وجود دارد که از طریق آنها جهان را می

نهد تاکید دارد و در سنجش و ارزیابی (. ایشان به تاثیري که ذهن از خود در امر شناسایی به جاي می1154

کشفیات کانت این بود که کل تجربه ما از جهان،  تماما توانایی عقل در نیل به معرفت اشاره دارد. در واقع یکی از 

اي از مفاهیم است که اگر بخواهیم به آنها مفهومی مطلق بخشیم تا آنها را به قلمرو وجود شبکه ظریف و پیچیده

 (.2004ناب انتقال دهیم، همگی به تناقضاتی رفع نشدنی خواهد انجامید )واینسهایمر و همکاران، 

محدودیت فهم بشري در نیل به معناي متن و هم تحت تاثیر کانت و دیگر جریانات فکري به هرمنوتیک فلسفی 
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گردد تا دیگر نتوان گذارد، سبب آن میتاثیري که ذهن از خود در جریان شناخت برجاي میمعرفت معتقد است. 

ین چرخشی در . در هرمنوتیک فلسفی هم اینگونه است؛ چن1از فهم عینی، درست، قطعی و نهایی سخن گفت

 هرمنوتیک با تردیدهاي فلسفی کانت به وجود آمد.

 و تعلیم و تربیت سنتی هرمنوتیک 

هرمنوتیک،  مندانِآن است. برخی از اندیش متعارفتربیت به مفهوم وتر از تعلیم ي تربیت دینی بسیار طوالنیسابقه

واسطه   از یک نشانه یا پیام )متن(، یک که ساختار ثالثی ستند,دان هرمس، میمانند فعالیت  ساختار هرمنوتیک را

مناقشات تفسیر کتاب مقدس در میان  در واقع، همان ساختار مسلّط در شد؛میو یک مخاطب تشکیل  )مفسّر(

اي بدانیم که در آن فهم متون در جهت  مقدس را مجموعه  چه کتاب آید. چنان حساب می مسیحیت و یهودیت به

یابد و از طریق رسوالن در  م یا متن در قالب وحی و از فراسوي فیزیک تدوین میتربیت و رشد انسان است، پیا

شود. مخاطب این وحی انسان است اما او در فهم مراد اصلی آن به تفسیر احتیاج دارد؛  گذاشته می  اختیار انسان

 آید. حساب می بنابراین، تأویل ابزاري براي تربیت انسان کامل به

در میان . وجود دارد و در نظر مسیحیان در یک فرد )مسیح( مانان در یک کتاب )قرآن(تجسّم وحی از نظر مسل

ها و اهل تصوّف، تأویل رمزي کالم خداوند را یکتا راه  مسلمانان، اخوان الصفّا، حروفیان، اسماعیلیان، باطنی

هستند که رخدادهایی  باطنیو  در قرآن آمده است، داراي معناهاي قدسی  هایی که شناختند. حکایت سعادت می

عرفانی مسیحی یاد   بارها از همانندي هرمنوتیک قرآنی و هرمنوتیک «کربن»کنند.  تکرار می «جهان معنا»را در 

ظاهري داراي معانی پنهان و باطنی هستند   هاي قرآن مجید جدا از معناهاي کرده است. بنابراین بنیان فکري، آیه

 شوند. به بیان عرفت و سلوک روشن میکه به درجات به برگزیدگان و اهل م

 :موالنا

 خاص را و عام را مطعم در اوست                       همچو قرآن که به معنی هفت توست

ي نخستین گروه مسلمان بودند که نه تنها میان ظاهر و باطن قرآن، بلکه میان ظاهر و باطن اخوان الصّفا از جمله

 علم دین و شریعت نیز تمایز قائل شدند. 

با اخوان  -یعنی باور به تمایز معنایی میان قرآن و علم شریعت-ي علم باطنیترین نکته اسماعیلیه در مورد مهم

 . (1152احمدي, نظر بودند ) الصّفا هم

ي درجهدر ، در مسیحیت حضرت مسیح و در اسالم «هرمس»در یونان باستان «واسطه»مفهوماشاره شد که 

                                                   
 این مهم موافقان و مخالفانی دارد؛ کانت در بعضی جاها مدعی عینیت". در اینباره دکتر پاکسرشت در مباحث کالسی اینگونه روشنگري می کند:  1

تواند ساخته ذهن باشد اما با واقعیت مطابقت دارد پس بنحوي عینی هستند. کند. قوانین فیزیک میشده است؛ آنجا که از فیزیک نیوتونی بحث می
ته تواند با واقعیت عینی هم انطباق داشمی -نه همه احکام ذهنی –رسم این است که یک حکم ذهنی اي که من )پاکسرشت( بدان میبعبارتی نکته

 . "باشد و عینی باشد
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تفسیر قرآن به »اي از تفسیر معروف به از همین جهت، میان مفسّران مسلمان شیوه ؛نخست، الفاظ قرآن است

دیگر یاري گرفت. این  کلماتاز آیه یا  توان مجید می  اي از قرآن براي فهم آیه است. بنابراین شیوه، موجود «قرآن

دور  «تفسیر به رأي»دهد که از خود متن، کار دشواري است امّا به مفسّر اطمینان می محدود کردن تفسیر متن به

هاي  در اندیشه شامل انسانی است که باید تربیت یابد و به تکامل برسد. «مخاطب»حال، مفهوم شود. در عین

متشکل از بعد مادي و معنوي   هاي مختلفی از وجود انسان را که است و جنبه«ا لحدمهد ت»تربیت از اسالمی،

 شود. است، شامل می

عنوان وارسی و تفسیر متون بود. شاید بتوان گفت که  نقل شد، هرمنوتیک به  جا از هرمنوتیک مفهومی که تا به این

تر در مسائل تعلیم و تربیت مطرح است، فاصله  که امروزه بیش شناختی آن هرمنوتیک در این معنا با معناي روان

هاي  ها، آیین اي به دین اسالم، یادگیري آموزش ي تازهي هر گروندهترین وظیفه چنین، نخستین و ارزنده دارد. هم

در مسائل قضایی و دادرسی آنان  آموخت، گونه افراد می  قرآن را به این عبادي و وحی الهی بوده است. پیامبر )ص(

ایم که  ساخت. شنیده داد و آشکار می ي ارث را بر ایشان توضیح میي اسالمی پیچیدهکرد و شیوه هنمایی میرا را

احمد, اند ) یادگیري  آموخت که گویی کودکان در مکتب و دبستان سرگرم گونه می پیامبر )ص(، به یاران خود آن

هاي تعلیم  ت انذار و تبشیر عمومی بوده و با شیوهصور ي تعلیم انبیا بهتوان گفت که شیوه طور کلی می به. (1176

گیرد، تفاوت داشته است. لذا بررسی مفهوم هرمنوتیک  می  هاي رسمی انجام و تربیت امروزي که در قالب آموزش

به آن بعد از هرمنوتیک که در آن متون دینی  صورتی که در گذشته وجود داشته،  ي آن با تربیت دینی بهو رابطه

و نیز در   تر است. مناقشات رایج در میان مسیحیت و یهودیت شود، نزدیک ي تفسیر گذاشته میدر بوتهوارسی و 

ي هرمنوتیک با تربیت ي مصادیق موجود در رابطهبین مذاهب بعد از آن بر سر تفسیر کتاب مقدس نیز از جمله

 دینی است.

 

  تعلیم و تربیت نویندر هرمنوتیک 

کنند و  عنصر تعلیم و تربیت معرفی می  ترین متربّی را مهم موجود در تعلیم و تربیت، هاي امروز جدیدترین نظریه

ترین نظریات تربیتی نیز  طرز فکر حتی در قدیم هرچند ایندهند.  هاي تربیتی قرار می او را در مرکز فعالیت

فراگیرنده مستور است  آموزش و پرورش را استخراج حقایقی که در که  افالطونمانند  جایگاهی خاص داشته است

  ها و عالیق . دو هزار سال بعد روسو از بروز طبیعی انگیزشنسته استدا آگاهی او از این حقایق می  یا آشکار کردن

طبق نظر روسو، معلم باید کودک  کودک در جهت خیر، حقیقت و زیبایی، دفاع و جانبداري کرده است.

ي بزرگساالن، مصون نگاه دارد. تا هنگامی که او ي جامعهکننده تباهرا از نفوذ و تأثیر مخرّب و  )فراگیرنده(

اندازي کودکستان و باغ  با راه  است، آشکار سازد. فروبل  هایی را که در وجودش به ودیعه گذاشته شده توانایی
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ابتداي قرن در . (1151اسمیت, ترجمه بهشتی, هاي مؤثري برداشت ) گونه افراد قدم  کودکان در رشد و تکامل این

 «کودکستان» يخود را در شیکاگو تدوین کرد. دیوئی از استعمال کلمه  بیستم نیز جان دیوئی مکتب تجربی

عنوان رشد  ي آموزش و پرورش بههاي عمیق و نافذ جان دیوئی، اندیشه دنبال تحلیل کرد. به شدت احتراز می به

وجود دارد، ظرفیت و   آوري که در انسان فتچیز عجیب و شگ نظر دیوئی، شخصی، دستخوش تحولی شد. به

 )همان(. در هر سن و سالی وجود دارد  استعداد او براي رشد مداوم و پیوسته است و این قوه یا نیروي مثبت

 

 هرمنوتیک و تعلیم و تربیت در ایران 

. ممکن شدتري و... چون پاینار، رینولدز، اسلی پردازانبا تالش نظریه تعلیم و تربیتورود هرمنوتیک به عرصه 

گذرد، اما در همین مدت کوتاه نمی تعلیم و تربیتاگرچه مدت زمان زیادي از ورود این مکتب فلسفی به حوزه 

ریزي درسی تا حد زیادي درسی و برنامهدرسی، پژوهش در برنامهپردازي برنامههاي مختلفی چون نظریهنیز حیطه

اي با نام تعلیم و تربیت تاویلی ( کار ارزنده1160؛ باقري و یزدانی )اندتههاي هرمنوتیکی قرار گرفتحت تاثیر آموزه

اند. در این مقاله سعی براین شده با استناد بر عناصر هرمنوتیک, اهداف, اصول و روشهاي تربیتی انجام داده

 استنتاج شود. 

و تربیت به هرمنوتیک و تعلیم و  ها نو در فلسفه تعلیم( عالوه بر کارهاي مشترک در کتاب دیدگاه1167باقري )

( در هرمنوتیک و مخصوصاً 1167اما مجموعه کارهاي چناري ) .تربیت بر آمده از آن نیز اشاره نموده است

هرمنوتیک فلسفی از کارهاي ارزشمند داخل کشور است. استنتاج اهداف, برنامه درسی و ارزشیابی تحصیلی 

، هرمنوتیک فلسفی اي به این اشاره نموده با استناد بهیز در مقاله( ن1111صفایی موحد ) گزیده این کارهاست.

 .درسی ماهیتی تکثرگرا، دیالکتیکی و بافت محور خواهد داشت يریزي برنامهپردازي، پژوهش و برنامهنظریه

ر آنچه در این تحقیقات مشهود است, نو پا بودن این حوزه از مطالعات تربیتی است؛ که در ابتدا عمدتاً ب

هرمنوتیک سنتی و رفته رفته گرایش بطرف هرمنوتیک فلسفی بوده است؛ اما توجه به هرمنوتیک و هرمنوتیک 

اما زودتر از محققین داخلی مورد توجه  -هرچند نسبت به سایر حوزه ها عمر کوتاهتري دارد –فلسفی در خارج 

 واقع شده است.

 

 اي از آثار و تحقیقات انجام شده در خارجنمونه 

مورد تحقیقات خارجی باید اذعان کرد هم تعدادکارهاي انجام شده زیاد است و هم زودتر از کشور ما بدان  در

 توجه شده است.
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باشد. ایشان هدف این اثر را آشنا از کارهاي انجام شده در این عرصه می( 1112) 1گاالگر هرمنوتیک و تربیت اثر

تربیت و ایجاد تامل و چالش در افراد باتجربه در حوزه تربیت ساختن افراد کم تجربه به کاربست هرمنوتیک در 

باشد که همسو با اندیشه خود گادامر یا ( می1112) 2دانسته است. از دیگر کارهاي انجام شده کار دیتر میسگلد

 به عبارتی تشریح آن است.

تربیت همان خود تربیتی "اثر  (در حوزه تربیت مهمترین این آثار باشد؛ نام این2001اما شاید اثر خود گادامر )

1است
 نام دارد. "

به انگلیسی ترجمه شده است. البته ایشان به تحلیل سخن گادامر درحوزه  4این کتاب توسط پاتریک هوگان 

( هم از 2011) 7داند, منظور چیست. کار ماري متیوتربیت پرداخته است و اینکه گادامر تربیت را خود تربیتی می

باشد. ایشان پیام هرمنوتیک فلسفی براي تربیت را فروتنی دانسته و براین باور است که توجه به کارهاي ارزنده می

 شود.داري و تواضع فراگیران میاندیشه و عقاید دیگران باعث خویشتن

 

 خالصه روش شناسی:

 شده است هاي کیفی استفاده استنتاجی از نوع پژوهش –در این پژوهش از روش تحقیق تحلیلی 

 

 یافته ها :

جاشده  نویسی جابه توان ادعا داشت که در نظام آموزشی، انشاءنویسی با دوباره ، می(تراژدي) با این وصف از هنر

 پس بینی بودن و حس تغییر را ندارد. پیش است و ویژگی بداعت، خلق و غیرقابل

دهد، یعنی فرد  شاگرد رخ میافق معلم، هم در افق  سازي هنر این دگرگونی هم در اساس ماهیت دگرگون بر -1

ي دیگر، با  و معلم یا هر خواننده کند افزاید. تجارب خود را تعدیل می می اش ضمن انشاءنویسی، بر ماهیت وجودي

 پردازد.خواندن آن اثر به تأمل می

ابد. مثال: ی ها بهبود می فقط با نوشتن بلکه از طریق مواجهه با سایر آثار و نقد آن انشاءنویسی و آموزش آن، نه -2

آموزان براي دیدن نمایش به صحنه تئاتر و نقد آن در کالس و همچنین بردن دانش نمایش فیلم از سوي معلم

وخواستن از آن ها تا برداشت هاي خود را از نمایش نوشته ؛یا اینکه اگر می خواستند در همین نمایش خودشان 

                                                   
1 .Gallagher 

2 . Misgeld. Ditter 

3 .. Education is self education محتوا و پیام این آثار در فصول بعدي آورده شده است.    
4. Padraig Hogan 

5 .Murray. Mative 
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ت هاي نمایش باشند؛و دوست داشتند چگونه نقش آفرینی کنند دوست داشتن ایفاگر کدام نقش از شخصی

نمایش را ادامه دهند و پیش ببرند.و معلم از آنها بخواهد همه این موارد را به صورت یک انشاء زیبا بنویسند ،آنگاه 

 تواند از روي نوشته معلم می

وزان دوست ها میزان خالقیت دانش آموزان را بسنجد و همچنین تاحدودي از روي شخصیت هایی که دانش آم

 دارند به جاي آنها باشند به شخصیت آنها پی ببرند.

هاي یکدیگر را ارزیابی کرده و نکات مشترک و متمایزشان را بیان نمایند،  آموزان خواسته شود نوشتهاز دانش -1

کند  درنتیجه حس خود را از اندیشه متفاوت یکدیگر، بگویند و بنویسند. مثالً: معلم از دانش آموزان درخواست می

انشاء خود را با سایر دانش آموزان عوض کنند و با خواندن انشاء همکالسِ خود، نقاط متمایز و مشترک پیدا کرده 

 و حس خود را ابراز کند.

اما به  کتاب داستانی را براي همه بخواند، آموز در کالس بخواهدمطالعه رمان یا داستان: معلم از یک دانش -4

تا از  هاي خود پیش ببرند؛ ها، حدس و خواسته آموزان بخواهد پایان داستان را با نوشتهاتمام نرساند سپس از دانش

آموزان قادر به مقایسه آن با اصل داستان ها بسنجد و هم دانش این طریق هم قدرت تخیل و خالقیت را در آن

 باشند.

و نوشتن بعد از مواجهه مستقیم با  که تاکنون با آن اثر ارتباط مستقیم داشته باشد نوشتن، از یک اثر بدون این -7

خواهد درباره روز طبیعت انشا بنویسند. بعد، یک انشایی در روز طبیعت و در آموزان میاثر: مثالً معلم از دانش

کرد و آنچه بعد از  یعنی مقایسه آنچه فکر می هاي موجود در این دو نوشته را بنویسند؛ و تفاوت طبیعت بنویسند؛

 یعنی سه نوشته براي یک عنوان. ت دید و رخ داد؛حضور در روز طبیع

و برداشت از تفاوت و  اساس تجارب فردي و مقایسه آن با شاهد عینی آن رخداد؛ نوشتن درباره یک رخداد بر -7

آموزان بخواهد انشایی درباره چگونگی وقوع معلم از دانش شده فرد و شاهد عینی. براي مثال، تشابهات نوشته

باره بپرسند و سپس  دانند بنویسند و بعد از کسی که در آن روزها بوده دراینمی نچه خودشاناساس آ انقالب بر

 دو نوشته را باهم مقایسه کنند.

آموز  در این هنگام از دانش شان: هاي ورزشی یا هر رویداد موردعالقه بیان احساسات خود بعد از دیدن مسابقه -5

 داده است بیان کند. ر داشته و چه رخخواسته شود تا اظهارات خود را ازآنچه انتظا

 

 نتیجه گیري:

با استناد به هنر در اندیشه گادامر تغییر و ماهیت دگرگون سازي در اندیشه فراگیر و معلم مسئله مهمی است؛ 

و معلم یا هر  کند افزاید. تجارب خود را تعدیل می می اش یعنی فرد ضمن انشاءنویسی، بر ماهیت وجودي
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پردازد.حتی فراتر از این، تغییر در محتواي دروس هم براثر این با خواندن آن اثر به تأمل می ي دیگر، خواننده

نویسی نویسی این گونه که تکالیف در انشاءتعامل کالسی ممکن است رخ بدهد همچنین باز اندیشی در انشاء

تواند کتب دیگران،نوشته ها، یصرفا نوشتن از سوي فراگیر نیست بلکه نقد سایر آثار هم مدنظر است این آثار م

هاي فراگیر باشد.باتوجه به مفهوم تراژدي تفاوت واقعیت و افق فیلم و آثار دیگران و حتی نوشته هاي همکالسی

کند یعنی انتظارات با آنچه که فکري مسئله قیاس این دو مهم است پس معلم نوشته ها را با امور واقع رودررو می

یعنی بده و بستان افق ها که در ماهیت هنر )تراژدي( گادامر است خالقیت،بازاندیشی،را  رخ داده است .این فرایند

 آورد.به نوشتار کودکان می
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 فلسفه یادگیری دانشجویان های درسی آموزش عالی با تأکید برتأملی براثربخشی برنامه

 

  8فهیمه کشاورزي، 3زادهدکتر جعفر ترک

 

 چکیده

هاي یادگیري در انسان وابسته به دیدگاهفلسفه یادگیري انسان، دستیابی به عمق وجود آدمی است و ماهیت  

هاي موجود در آموزش عالی بنیادي فلسفی به ویژه ماهیت انسان و ماهیت شناخت اوست. در این راستا، سیستم

بایستی در جهت تحقق اهداف و رسالت مقدس آموزش عالی )یادگیري و شکوفایی انسان( به عنوان یک سیستم 

هاي درسی به عنوان یک زیر سیستم در نظام آموزش عالی دارند، در این میان برنامههایی اساسی و زیربنایی برگام

-تري نسبت به سایر زیرسیستمتر و اساسیباشد و حتی در مواردي مسئولیت مهماز این اصل مهم مستثنی نمی

ها، اي درسی دانشگاههبا توجه به رسالت آموزش عالی و در بطن آن برنامههاي موجود در دانشگاه بر عهده دارند. 

هاي درسی آموزش عالی با و با توجه به فلسفه یادگیري دانشجویان، مطالعه حاضر به بررسی اثربخشی برنامه

پردازد. در واقع مطالعه حاضر درصدد پاسخگویی به سواالتی از این قبیل تأکید بر فلسفه یادگیري دانشجویان می

از اثربخشی الزم در ابعاد مختلف درونی، بیرونی و نهادي در راستاي  هاي درسی آموزش عالیاست که آیا برنامه

-تحقق رسالت آموزش عالی که تحقق یادگیري مطلوب در دانشجویان متناسب با فلسفه و علت وجودي آن می

هاي استداللی و یادگیري منظم دانش، توسعه مهارتباشد، برخوردار است؟. براساس مطالعات انجام شده، 

هاي ایجاد انگیزه در جهت یادگیري مداوم، توسعه دانش و مهارت براي کار گروهی، موفقیت در دوره انتقادي،

هاي درسی است که تحصیلی، کیفیت باالي یادگیري، دانش آموختگان توانمند، و غیره مواردي از اثربخشی برنامه

 هاي دانشجویان شکل گرفته است. در ضمن یادگیري

 اي درسی، اثربخشی، یادگیري، فلسفه یادگیري، دانشجویان، آموزش عالی.هبرنامه کلمات کلیدی:

 

 مقدمه  

، 1404ها و مراکز آموزش عالی به منظور تحقق اهداف اسناد فرادستی چون سند چشم انداز در ایران دانشگاه

عات کشور، نقشه جامع علمی کشور، سند تحول راهبردي علم و فناوري و سند راهبردي نظام جامع فناوري اطال

هاي مختلف ها و اهداف کالن کشور در حوزهملزم به طراحی و تدوین راهبردهایی هستند تا با اجراي آنها آرمان

                                                   
 djt2891@gmail.com، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، شیراز، ایران.  )دانشیار( نویسنده مسئول: عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز  . 1
 دانشجوي دکتري مطالعات برنامه درسی دانشگاه شیراز، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، شیراز، ایران. . 2
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؛ سند جامع 1162متناسب با تحوالت موجود در محیط محقق گردد )سند چشم انداز جمهوري اسالمی ایران، 

جستجوي حقیقت و در واقع (. 1166و فناوري،  ؛ سند تحول راهبردي علم1167نظام فناوري اطالعات کشور، 

توسعه دانش، پرورش نیروي انسانی متخصص، افزایش درک بین المللی، پرورش مهارت استدالل و کنجکاوي 

افراد، پرورش توانایی برقراري ارتباط اجتماعی در افراد، پرورش متخصصان شایسته، تربیت معلمان و محققان 

هاي قبل از سب براي ایفاي نقش در دنیاي کار، کمک به افزایش سطح کیفی دورههاي مناآینده، پرورش مهارت

هایی هاي استدالل انتقادي، برخی از رسالتدانشگاه، رشد و پرورش توانایی فکري و هوشی افراد، پرورش مهارت

را اتخاذ  ها و تحوالت محیطی بایستی راهبردهاییاست که آموزش عالی در جهت تحقق آن متناسب با پویایی

 (.1164؛ عارفی، 1161؛ مدهوشی و نیازي، 1111یمنی،  ؛2012، 2لین و همکاران ؛2014، 1نماید )بریولنگو

گیري اساسی مناسب دانشگاه و هر موفقیت دانشگاه در ایفاي نقش و رسالت شایسته خود مستلزم جهت       

زاده، شرایط و اقتضائات محیطی است )ترکهاي آن)از جمله سیستم آموزشی( متناسب با یک از زیر سیستم

هاي دانشگاه یا به از جمله زیرسیستم گردد.پذیر (، تا بدین طریق دستیابی به رسالت و اهداف مذکور امکان1165

هاي هاي اصلی آموزش عالی که بایستی دقیق مورد بررسی قرار گیرد، برنامهعبارتی از عناصر یا خرده نظام

ها به منظور انجام وظایف خطیر و پویاي خود و همچنین ارتقاي همه جانبه، نیازمند هدانشگااست.  1درسی

ها و ابزارهاي مناسب جهت اثربخشی برنامه درسی خود هستند. زیرا با ارزشیابی اثربخشی استفاده از الگوها و مدل

و بیرونی همچنین تحقق منجر به تحقق اهداف درونی هاي درسی گردد، برنامهبرنامه درسی است که مشخص می

بر (. 1111زاده و همکاران، هاي اساسی و ارائه بازتاب و اثر مورد نظر در جامعه شده است یا خیر )ترکمطلوبیت

ها، و با توجه به فلسفه هاي درسی دانشگاهاین اساس، با توجه به رسالت آموزش عالی و در بطن آن برنامه

هاي درسی آموزش عالی با تأکید بر فلسفه یادگیري ررسی اثربخشی برنامهیادگیري دانشجویان، مطالعه حاضر به ب

هاي پردازد. در اصل مطالعه حاضر درصدد پاسخگویی به سواالتی از این قبیل است که آیا برنامهدانشجویان می

-یا برنامهدرسی آموزش عالی تحقق اهداف را متناسب با فلسفه یادگیري دانشجویان در پی دارد؟ یا به عبارتی آ

هاي درسی آموزش عالی از اثربخشی الزم در ابعاد مختلف درونی، بیرونی و نهادي در راستاي تحقق رسالت 

باشد، برخوردار آموزش عالی که تحقق یادگیري مطلوب در دانشجویان متناسب با فلسفه و علت وجودي آن می

 است؟ 

 

 

                                                   
1 - Barrioluengo 

2 - Lin et al 

3 - Curricula 



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

750 

 مبانی نظری: 

 بنگرد اطراف به دارد تمایل غریزي طور به انسان. هاست انسان بارز هايویژگی از یکی اطالعات کسب و یادگیري

 خلقت آغاز و از بوده ها انسان محرک همواره جستجوگري روحیه این. دهد گسترش را اطالعات خودش وحوزه

 فرهنگی هايویژگی از گوناگون هايدوره در آن و رویکرد ابعاد اما. است دانش شده تولید و کسب سبب تاکنون

 و تفکر جهان خلقت در تأمل به را هاانسان متعال خداوند آنجا که است. از  شده متاثر فلسفی مکاتب و اجتماعی

 کشف را خلقت ورموز بیندیشند ببیند، خوب بشنوند، خوب خوب بگیرند یاد آنان است شایسته است کرده دعوت

کنند. در  تبدیل ونوآوري به خالقیت را بلقوه هاي زمینه بتوانند تا باشند داشته سیال و خالق ذهنی و همواره کنند

-واقع یادگیري به عنوان تغییرات نسبتاً پایدار در رفتار بالقوه فراگیران که بر اثر تجربه حاصل می شود، گفته می

انگیزه و (. از جمله عوامل مؤثر بر یادگیري می توان به روش تدریس استاد، آمادگی دانشجو، 1110شود )سیف، 

هاي یادگیري توجه هدف یادگیري، رابطه بین ابعاد و عناصر برنامه درسی، و غیره نام برد. اگر به هریک از نظریه

توان شاهد ها میکنیم هر یک دستاوردهاي مثبتی در اجراي برنامه درسی و تدریس دارد. با اتکا به این نظریه

نیازهاي دانشجو، یادگیري مبتنی بر مسأله، نگارش توأم با  دستاوردهایی همچون یادگیري با محوریت عالیق و

هاي حل مسأله، کسب بازاندیشی، آموزش مبتنی بر تفکر انتقادي، یادگیري خودمحور و مادام العمر، کسب مهارت

(. به عنوان نمونه رفتارگرایان به تأثیر محیط بر رفتار انسان 1161هاي ارتباطی بود )حقانی و معصومی، مهارت

گیرند که فرمان آن دست محیط است و به تأکید بسیار نموده، به طوري که انسان را همانند ماشینی در نظر می

(. در این رویکرد یادگیري، 1160هر سو که محیط )محرک( بخواهد، رفتار را به سمت خواهد راند )فتحی آذر، 

هاي یادگیري شناختی فرایند درونی یا نظریه هاي یادگیري مبتنی بر شناختفراگیر حالتی منفعل دارد. در نظریه

باشد. آنها بر این باورند که یادگیري، فرایندي درونی است که ممکن است به صورت تغییر فوري در بسیار مهم می

(. در این نظریه استفاده از پیش سازمان دهنده که توسط آزوبل مطرح 1165رفتار آشکار، ظاهر نشود )سیف، 

هاي یادگیري است استاد موظف است قبل . همچنین در این روش که یکی از مؤثرترین روششده، بدین معناست

اي از موادي که باید به فراگیران یاد دهد، بیان کند، این مطالب پیش سازمان دهنده از شروع هر درس خالصه

به مطلب یادگیري که  اي از مفاهیم مربوطشود. بنابراین پیش سازمان دهنده عبارت است از مجموعهنامیده می

 (. 1165شود)سیف، پیش از آموزش جزئیات تفصیلی آن مطلب در اختیار یادگیرندگان گذاشته می

شود و یادگیري فرایند تفسیر شخصی گرایی دانش از تجربه ساخته میهمچنین در نظریه یادگیري سازنده       

گیر ساخته می شود. تعامل با دیگران بر فرایند ساختن (. دانش، فعاالنه و با تفکر فرا1160از جهان است )شیخی، 

آید. بر اساس این فهم کمک می کند و محصوالت ساختن دانش، فهم هایی خواهد بود که در افراد به وجود می

نظریه، روش تدریس دانشجو محور خواهد بود. بر این اساس آموزش باید در محیط هاي طبیعی انجام شود. به 
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اي یادگیري، روش هاي متعددي در حیطه آموزش و یادگیري در محیط آموزش عالی پیش طور کلی نظریه ه

روي اساتید قرار داده است و این هنر استادان است که تعیین کنند کدام راهبرد و رویکرد براي موفقیت برنامه 

 (. 1161درسی و همچنین توانمندي فراگیران بهترین کارکرد را دارد)حقانی و معصومی، 

 

 ش شناسی: رو

اي است که ها و اطالعات مرتبط با مطالعه حاضر مستلزم کاربست الگوي کیفیکشف، استخراج و تحلیل داده

ها و بتواند پاسخگوي پراکندگی منابع و اطالعات موجود باشد. همچنین قدرت اکتشاف، استخراج و تحلیل داده

 1اي تحلیلمدیریت پذیر باشد. روش فرایند چرخه اطالعات صریح و ضمنی را داشته باشد و در عین حال ساده و

ها و اطالعات، تقلیل هاي فرایند گردآوري دادههایی دارد و شامل مراحل و گام(، چنین ویژگی1166)ترک زاده، 

باشد. مراحل ذکر شده گیري( میگیري )تفسیر و نتیجهها، سازماندهی و تحلیل اطالعات و نتیجهاحیاگرانه داده

اي تحلیل را بایستی در یک ترکیب تعاملی به صورت مستمر و فزاینده در نظر گرفت تا به کشف ند چرخهدر فرای

و خلق مفاهیم و توسعه معنادار دانش جدید منجر گردد. استفاده از این فرایند در این مطالعه تا رسیدن به مرحله 

اصل پژوهش حاضر مجموعه مفاهیم اي که حاشباع مفهومی دانش متغیرهاي پژوهش ادامه داشت. به گونه

 هاي درسی آموزش عالی بر اساس فلسفه یادگیري دانشجویان بود. مشخص پیرامون اثربخشی برنامه

 

 ها یافته

بر اساس مطالعات صورت گرفته همه دانشجویان قابلیت و توانمندي الزم جهت یادگیري دارند، همه آنها شایسته 

در واقع فلسفه یادگیري انسان، دستیابی به عمق وجود آدمی است. و ماهیت تحصیالتی با کیفیت مطلوب هستند. 

هاي بنیادي فلسفی به ویژه ماهیت انسان و ماهیت شناخت است ) جارویس، یادگیري در انسان وابسته به دیدگاه

یت (، و هر گونه تبیین علمی درباره یادگیري، مبتنی بر دیدگاه فلسفی است که پرداختن به آن اهم2007

توان (. صاحبنظران  بسیاري از جمله آدلر، دیویی، کیلپاتریک، آیزنر، و غیره را می1112دارد)حیدري و همکاران، 

هاي خاصی در زمینه یادگیري و فلسفه (، که هر یک دیدگاه1112در حوزه یادگیري نام برد)حیدري و همکاران، 

هدف یادگیري این است که معتقد است، ( در پژوهشی، 2017) 2کریگریادگیري در انسان دارند. به عنوان نمونه 

این مهم از طریق یادگیري منظم دانش، توسعه  ند.گیردانشجویان دانش خود را در آینده در محیط واقعی بکار 

ها هاي استداللی و انتقادي، ایجاد انگیزه در جهت یادگیري مداوم، توسعه دانش و مهارت براي کار در گروهمهارت

                                                   
1 - The cyclical process of analysis  

2 - Carriger 
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( معتقد است یادگیري 2001ذیر است. بنابراین یادگیري با تعالی ذهن انسان سروکار دارد. همچنین آدلر )پامکان

ها گردد. بر این اساس ها و ارزشو ورود به دنیاي ایده در دانشجویان بایستی منجر به کسب دانش  و مهارت

الترین دستاوردهاي بشري در عرصه خردورزي هاي درسی باید شامل آثار معتبري باشد که بیانگر بامحتواي برنامه

مناسبت الزم در راستاي اهداف، وظایف و تحوالت مربوطه برخوردار هاي درسی بایستی از برنامهاست. در واقع 

 (. 1164)عارفی،  بوده تا بتوانند نقش اثربخش خود را ایفا نمایند

هاي اثربخش براي جذب دانشجو و تحصیلی و برنامه هايها ناگزیز از طراحی و اجراي دورهبر این اساس دانشگاه

در واقع (. 2006، 1باشند )گلدفینکهاي درسی اثربخش میهاي خود در قالب برنامهها و پژوهشنیز انعکاس یافته

اي که یادگیري پویا و منعطف دانشجویان را با تعلیم و تربیت در ابعاد مختلف رسمی و غیر رسمی برنامه درسی

؛ 2000، 1؛ لویی و همکاران2011، 2)احمد و پارسونز اید، اثربخشی آن برنامه درسی را به همراه داردادغام نم

اي باشد که با ایجاد محیط یادگیري ریزي این نوع برنامه درسی بایستی به گونه(.  طرح2012، 4سونگ و همکاران

ن میسر گردد. بر این اساس اثربخشی دهی به هویت واقعی آناپویا زمینه رشد و شکوفایی دانشجویان و شکل

هاي آموزش عالی هاي آن در راستاي تحقق اهداف و مطلوبیتبرنامه درسی به معناي تحقق اهداف و مطلوبیت

اثربخشی، بررسی میزان موثر بودن اقدامات انجام شده براي دستیابی به اهداف از پیش  باشد. و یا به عبارتیمی

؛ هاشمی، 1157زاده، ؛ ترک2006، 7؛ مارتز2005هوي و میسکل، ؛ 1166همکاران، زاده و تعیین شده است )ترک

؛ (. بر این اساس 2011، 5؛ انجمن خدمات اجتماعی امریکا2007، 7؛ کریتنر1167؛ طاهري، 1167؛ دفت، 1161

ها هدفي علت وجودي آن و آنچه در دستیابی به آن است، باشد. زیرا که هاي دانشگاه باید نشان دهندههدف

، 1؛ ریموند و همکاران2012، 6؛ لئونگ و همکاران2014)لویی، اندوضع مطلوب سازمان در آینده تعریف شده

؛ 1161؛ عارفی و همکاران، 1157زاده، ؛ ترک1166زاده و همکاران، ؛ ترک1112زاده و همکاران، ؛ ترک2010

؛ امینی و همکاران، 2001، 11دیمیتري و همکاران ؛2007؛ رابرت کریتنر،10،2004؛ رنز و هارمن1167طاهري، 

 (. 1111؛ رستگار و رضایی، 1111؛ محمدي و همکاران، 1112؛ محمدي و همکاران،  1161

هاي تحصیلی، کیفیت باالي یادگیري، دانش آموختگان توانمند، و غیره مواردي از به عنوان نمونه موفقیت در دوره

                                                   
1 - Hicks 

2 - Ahmed & Parsons 

3 - Looi et al 

4 - Song, et al 

5 - Martz  
6 -Kritner 

7 -Martz 

8 -Leong et al 
9 - Raymond 

10 - Renz & Herman 

11 - Dimitri et al 
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هاي دانشجویان شکل گرفته است. الزم به ذکر است ضمن یادگیري هاي درسی است که دراثربخشی برنامه

تواند چارچوب منسجمی در جهت تحقق باشد، که میاثربخشی که داراي سه نوع درونی، بیرونی و نهادي می

(. با 1111زاده و همکاران، ؛ ترک1162هاي درسی باشد)یمنی، اهداف اساسی آموزش عالی و بالتبع آن برنامه

هاي موجود در توان چنین برداشت نمود که زیر سیستمر موارد فوق و بر اساس آنچه ذکر گردید میتأملی ب

-آموزش عالی بایستی در جهت تحقق اهداف و رسالت مقدس آموزش عالی )یادگیري( به عنوان یک سیستم گام

یستم در نظام آموزش عالی از هاي درسی به عنوان یک زیر سهایی اساسی و زیربنایی بردارند، در این میان برنامه

هاي تري نسبت به سایر زیرسیستمتر و اساسیباشد و حتی در مواردي مسئولیت مهماین اصل مهم مستثنی نمی

به همراه کسب آگاهی  موجود در دانشگاه بر عهده دارد. الزمه موفقیت آن در چنین شرایطی اتخاذ اقدام مدبرانه

 باشد. ، ذینفعان، آینده و غیره میکامل از شرایط و اقتضائات محیطی

 

 گیری: نتیجه

-هاي درسی ایجاد یادگیري است. زمانی یادگیري در دانشجویان شکل میبرنامه به طور کلی هدف اجراي کلیه

هاي درسی و نظام آموزش عالی هاي درسی اثربخش باشند، در این صورت است که اهداف برنامهگیرد، که برنامه

گردد. الزمه چنین مهمی، ایجاد محیط یادگیري مطلوب متناسب با شرایط، مقتضیات محیطی و نیز محقق می 

-باشد. زمانی که عناصر برنامه درسی آموزش عالی به گونههاي فراگیران میهمچنین تناسب با عالیق و توانمندي

داشته باشد، و اتخاذ اهداف  اي در نظر گرفته شوند که بین کلیه ابعاد و عناصر انسجام، تناسب و ارتباط وجود

متناسب با عالیق فراگیر در راستاي اهداف و رسالت آموزش عالی باشد، محتوا بر گرفته از اهداف و متناسب با نیاز 

فراگیر از یک طرف، و از طرف دیگر متناسب با نیازهاي محیط بیرونی باشد، همچنین زمان یادگیري، مکان 

هاي درسی دانشجویان، میزان دسترسی به منابع، کیفیت ارزشیابی برنامهیادگیري -یادگیري، شرایط یاددهی

 همگی مطلوب باشند، مطمئناً یادگیري دانشجویان تحقق یافته و در نتیجه برنامه درسی اثربخش خواهد بود.
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A Reflection on the Effectiveness of Higher Education Curricula: 

Philosophy of Students’ Learning 

 

Jafar Torkzadeh (PhD)
3 

Fahimeh Keshavarzi
8 

 

Abstract: The philosophy of human learning is to achieve the depth of human existence, and the 

nature of human learning is dependent on basic philosophical views; particularly human nature and 

the nature of his cognition. In this regard, the existing systems of higher education ought to take 

fundamental steps to fulfill the sacred mission and goals of higher education _ human learning and 

flourishing. The curricula as a subsystem in the system of higher education is not exempt from this 

important principle, and even have more important and fundamental responsibility than the other 

subsystems available at the University. Given to the core mission of higher education and 

university curricula at the center of it, and according to the philosophy of student learning, this 

study was to evaluate the effectiveness of higher education curricula with an emphasis on the 

philosophy of students’ learning. In fact, this study sought to answer such questions as whether the 

curricula of higher education was effective in various aspects of internal, external and institutional 

in order to fulfill the mission of higher education _ the realization of optimal learning in students 

proportionate to its philosophy. According to studies, regular knowledge learning, developing 

critical and reasoning skills, creating motivation for continuous learning, developing knowledge 

and skills for teamwork, achieving success in academic periods, high quality of learning, enabling 

students and so on are some cases of the effectiveness of curricula that are shaped besides students’ 

learning 

Keywords: Curricula, Effectiveness, Learning, Learning Philosophy, Students, Higher Education 
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ارزیابی اثربخشی درونی، بیرونی دروس (. »1166زاده، جعفر؛ نیکنام، علی اصغر و محمدي، ابوالفضل )ترک -

فصلنامه مدیریت بر «. عملی و کاربردي برنامه ي درسی دوره ي آموزش درجه داري رسته ي عملیات ویژه ي ناجا

 . سال دوم، شماره سوم. اموزش انتظامی

ارزیابی اثربخشی بیرونی برنامه درسی (.» 1166زاده، جعفر؛ مجیدي، عبداله و نورمحمدي، هادي )ترک -

 -461، ص 4، سال چهارم، شماره مطالعات مدیریت انتظامی«: جا. مدیریتآموزش درجه داري رسته انتظامی نا

471 . 

. معاونت آموزشی دانشگاه جهت گیري راهبردي آموزش دانشگاه شیراز(. کارگاه 1165ترک زاده، جعفر ) -
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، سال چهارم، شماره فصلنامه انتظام اجتماعی. 1161«تا  1167اجتماعی از دیدگاه دانش آموختگان سال هاي 

 . 74 -50چهارم، ص 
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 1162اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران، ابالغیه مقام معظم رهیري، 

 .1167سند جامع نظام فناوري اطالعات کشور، وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات،  -

 . 1166سند تحول راهبردي علم و فناوري، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري،  -

ارزیابی اثربخشی بیرونی برنامه (. »1111ی شهرکی، هاجر)محمدي، مهدي؛  ناصري جهرمی، رضا و معین -
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 . تهران: سمت.کیفیت در آموزش عالی(. 1111یمنی دوزي، محمد ) -
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 مبانی فلسفی برنامه درسی کارآفرین 

 

 4، بابک شمشیري0، جعفر ترک زاده8، رحمت اله مرزوقی3کرامت اسمی

 

 :     چکیده

 

ایران و مؤلفه هاي آنها در آموزش عالی  کارآفرین درسی برنامه هدف کلی تحقیق حاضر، تعیین مبانی فلسفی 

 آن، یابی اعتبار -2 کارآفرین درسی برنامه تعیین مبانی -1 گام دو اکتشافی و در ترکیبی متوالی روش به است که

 اسناد باال دستی، مبانی بررسی و با " سازي سه سو" شیوه به به اطالعات گردآوري اول، درگام. انجام گرفته است

 تحلیل کلیدي، صورت پذیرفته است . از صاحبنظران با یافته ساختار نیمه مصاحبه و پیشین تحقیقات و نظري

 برنامه مبانی استخراج و ها داده احیاگرانۀ تقلیل جهت ترکیبی، شکل تلخیصی نیز به و شده هدایت محتواي

 قابلیت کیفی) سنجی اعتبار معیارهاي از استفاده با یافته ها اعتبار دوم، گام گردید. در کارآفرینی استفاده درسی

 کیفی بخش پایایی از اطمینان براي. آمد پذیري( و تکنیکهاي گوناگون آنها بدست انتقال پذیري و تأیید اعتبار،

 در بررسی فرایندهاي مستندسازي و آزمون که شد استفاده( پذیري اطمینان) اعتماد قابلیت آزمون از نیز تحقیق

افتاد. همچنین اعتباریابی کمی چارچوب  اتفاق کافی شواهد و مستندات مدارک، کمک تحقیق به مراحل طول

تدوین شده، به روش تحلیل عامل اکتشافی و ناْییدي صورت پذیرفت و چارچوب نهایی مشتمل بر مؤلفه هاي 

اشباعی و نمونه معرّف تعیین  حجم اساس نیز به روش هدفمند و  بر گیري چهار گانه، تدوین گردید. نمونه

 گردید.

، برنامه درسی کارآفرین ، مبانی فلسفی برنامه درسی نامه درسیدرسی،  مبانی فلسفی بر برنامه :کلید واژگان

 کارآفرین
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 :مقدمه

 می جهاموآن  با سهرمد هنماییرا با انگیرافر که شود می تلقی يگیردیا ربتجا ايبر نقشه یک یبرنامه درس

 یبرنامه درس(. 1،2010الیواو ست.)ا ربتجاآن  یتاهدو  نبخشید نظم ايبر اربزا دنکر همافرآن  فهد که شوند

 نیدارد، به هم يرابطۀ قو یو ارزش ياعتقاد ،يها و اقتضائات فکر به فرهنگ است و با ضرورت ختهیمقولۀ آم کی

بر اساس  که شود یبحث م یبرنامه درس یروانشناخت یدر کنار مبان زین یو اجتماع یفلسف يدر آن از مبنا لیدل

 يهایژگیو و طیبا توجه به شرا دیبا نیبرابنا کند؛ یم دایمشخص پ يریگ جهت یبرنامه درس ی،فلسف يآن مبنا

 یاقدام زمان نیا تیآن اقدام نمود. ضرورت و اهم یطراح يمناسب را جستجو کرد و برا یبرنامه درس ،یبوم

 یآنها را بررس يو تفاوتها میشیندیب یدرست تنوع به نیو علل ا یبرنامه درس يدگاههایکه به تنوع د شود یآشکار م

که برنامه  میشو یمتوجه م تیو ترب میفلسفه تعل کیبه عنوان  سمیپراگمات یمثال با بررس نبه عنوا م؛یکن قیعم

 ی نیزسالمافلسفه ها از جمله فلسفه  ی(. در مورد تمام1165 ،ی)ملکشود یفلسفه استنباط م نیاز ا یخاص یدرس

 قاعده حاکم است. نیا

سازد مه درسی، مجموعه گزاره هاي توصیفی و تبیینی است که شناخت امور معینی را براي ما فراهم میمبانی برنا

هاي مهمی تأکید دارند که نگرش  پذیرد. مبانی، بر داللتکه فرایند برنامه ریزي درسی با تکیه بر آنها صورت می

  د. از مهمترین آنها، مبانی فلسفی برنامهدرسی کارآفرینی را شکل می دهن  هاي برنامه حاکم بر عناصر و مؤلفه

درسی است که مجموعه تبیین هاي منسجمی است که در خصوص ماهیت انسان، ماهیت معرفت و ماهیت ارزش 

آن دسته ا  یدرس يزیبرنامه ر یفلسف یمنظور از مبان(. 1167گردد )ملکی،از سوي یک مشرب فکري ارائه می

گذارد.  یو ملزومات اثر م لیوسا نییو تع یاهداف برنامه درس نیتدو ندیاست که بر فرآ یفلسف يروهایزعوامل و ن

 ياست. فلسفه  تیو ترب میتعل یکننده مقاصد اصل نییجهت دهنده و تع قتیحق رد یمسلط اجتماع ي فلسفه

را متفاوت  یدرسبرنامه  يریبه شدت جهت گ ربط،یذ یمکاتب فلسف از یکیبه  زیاعتقاد برنامه ر،تیو ترب میتعل

 برعهده دارد. زیرا ن یاهداف و مقاصد برنامه درس يشگرینقش پاال ،یفلسف یمبان سازد. یم

اي براي همه تصمیمات برنامه درسی است. مبانی فلسفی، فلسفی، نقطه آغاز و پایه(، مبانی 1151)2از نظر گودلد

فرایند تدوین اهداف و تدارک امکانات برنامه ریزي درسی ریز بر تأثیراتی است که فلسفه حاکم بر جامعه و برنامه

است که  دارد . جهت گیري سیاست گذاران در تعیین مقاصد اصلی تعلیم و تربیت تأثیر پذیرفته از دیدگاه فلسفی

 (. 1164بدان اعتقاد دارند )موسی پور و همکاران،

جهت  یدرس يزیر که به برنامه است یخاص يداللتهاحاوي  ی،برنامه درس یفلسف یمبان مولفه هاياز  کیهر 

که  ی. وقتشود یم فینوع خاص تعر« انسان»ی،به عنوان مثال در فلسفه آموزش و پرورش اسالم دهد؛ یم

                                                   
1. Oliva 
2.Goodlad 
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 يها که استعداد میرفتیپذ نیدارد و همچن یموجود مکرم است و ارزش ذات کیکودک  یاسالم راز نظ میرفتیپذ

کند،  دایپ تیفعال دیبا یو قرار داده شده است و در جهت خالفت الهبه طور هماهنگ در وجود ا يفطر یعال

 ینیجانبۀ فرد، بازب مهدر جهت رشد ه يریگ ادیو  تیترب يبرا يا لهیرا به عنوان وس یبرنامه درس میموظف هست

معرفت و  تیارزش، ماه تیانسان، ماه تی. عالوه بر ماهمیکن فیآن تعر يخاص برا یو چارچوب مفهوم میکن

برنامه  حیو توض فیو بر تعر شوند یم نییبه طور خاص تب یدر فلسفه آموزش و پرورش اسالم زین یزندگ تیماه

 (.1165 ،ی)ملکگذارند یاثر م یدرس يزیر و برنامه یدرس

همچنین فلسفه اسالمی،در بحث از ماهیت انسان، انسان را موجودي پرکار و تالشگر می داند و کار را مایه عزت او 

بسیار با  کارآفرینیمی داند، در دیدگاه اسالمی، یکی از بهترین ارزشها، کار کردن است. معرفت کار و دانش 

 کرده نکوهش شدت به را بیکاري و داده زیادي همیتا اشتغال و کار به اسالم، اهمیت بوده و مورد احترام است.

 مانند و زیاد تبحر با که زند می مثال را ذوالقرنین و داود سلیمان، حضرت چون هم بزرگی رهبران کریم قرآن. است

 نتیجه در و ترغیب فعالیت به هم را جامعه و کرده تولید فراوان ثروت شوند، می نامیده کارآفرین امروزه که کسانی

 از مقابل، نمودند. در رها بیکاري و بطالت از کرده اند( تعدیل خود در را ثروت به تعلق عدم که این )ضمن را آدمیان

 به حد از بیش عشق که زند می مثال لهب ابی و مغیره ولیدبن فرعون، قارون، مانند اندوزان ثروت و سودجویان

 و شده پذیرفته و ثروت تولید ذات کریم قرآن در یعنی .است شده آنها سقوط موجب ثروت، و سرمایه انباشت

 و گرفته قرار تأیید مورد داشته اند، را کار خود نتایج از مندي بهره براي دیگر کافی شرایط چه ن چنا آن عامالن

 شود می روشن السالم، علیهم معصومین احادیث و قرآن آیات در تدبر (. با1111شده اند )سبحانی و همکاران، الگو

 در اسالمی منابع در آنچه بلکه است، نشده شمرده مطرود و محکوم مطلق طور به اسالم، نظر از سود، یا و ثروت که

 نظر باشد از می سود یا و ثروت گرفتن قرار مطلق هدف بر ناظر آمده، دنیاگرایی نوعی به و ثروت نکوهش با رابطه

 هاي توانایی حداکثر از خداوند به توکل و خود قابلیتهاي به اتکا با که است گري تالش فرد کارآفرین اسالم،

 کند. یک استفاده کند، می زندگی آن در که جامعه اي در خود حالل منافع براي اش تخصصی و مادي جسمی،

 همواره انضباط، و کاري وجدان بر تکیه موقع، به گیري تصمیم ابتکار، قدرت،خالقیت، با تا کوشد می کارآفرین

 تبدیل خداپسندانه و پویا ور، بهره محیطی به را خود کاري محیط و داده توسعه و تعمیق را خود شغلی اطالعات

 کند)همان(. 

 کار از که خواهد می ها انسان از و کند می دعوت وکار فعالیت انجام به را مردم وسیع طور به اسالم دین آموزه هاي

 از تا کند می شغل ایجاد و کارآفرینی به تشویق را مردم غیرمستقیم طور به و کنند مند بهره نیز را دیگران خویش

 کارآفرینی بر تواند می فرد دینی اعتقاد و افکار نتیجه، در شود. جلوگیري اسالمی ي جامعه یک در گرسنگی و فقر

 کارش در را کارآفرین فرد می تواند دارد جامعه افراد تک تک به را توجه بیشترین چون اسالم دین . باشد اثرگذار او
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 بر افزون .شند با موفق بیشتر کارشان در توانند می اسالمی دید با کارآفرین اد افر و کند فعالیت به تشویق بیشتر

 از دهند. توسعه را کار بتوانند تا کند شریک خویش موفقیت در نیز را دیگران و نبوده خویش منافع فکر به فقط این

 تواناییهاي حداکثر از بتواند خداوند به توکل و نفس به ي اتکا با که است تالشگري فرد کارآفرین، اسالم، نظر

 استفاده کند، می زندگی آن در که اي جامعه در خود منافع براي حالل راه از خود تخصصی و مادي جسمی،

 انضباط، و کاري وجدان بر تکیه ، موقع به گیري تصمیم ابتکار، خالقیت، قدرت با تا کوشد می کارآفرین کند.یک

 و پویا ور، بهره کاري محیط یک به را خود کاري محیط و داده توسعه و کرده تر عمیق همواره را خود شغلی دانش

 (.1167کند )خنیفر،  تبدیل خداپسندانه و شاداب

بر   توسعهسند چشم انداز و قانون برنامه پنجساله پنجم ی در فلسفه اسالمی و تاکید کارآفرین لذا نظر به اهمیت

هزار شرکت توسط  20دستیابی به اهدافی چون توسعه کارآفرینی، توسعه شرکت هاي دانش بنیاد )تاسیس

کارآفرینان دانا محور تا پایان سند(، افزایش شبکه هاي تحقیقاتی با رویکرد اقتصادي و در نهایت افزایش شرکت 

هاي آموزشی و درسی دانشگاهی  محتوا و برنامهبازنگري متون،  وهاي نوپا مستقر در پارک ها و مراکز رشد، 

هاي تحصیالت تکمیلی با  ها و ارزشهاي دینی و هویت اسالمی ـ ایرانی و انقالبی و تقویت دوره مبتنی بر آموزه

دانشگاهها به  درسی  برنامه، ضروري است که گیري از آخرین دستاوردهاي دانش بشري با اولویت نیاز بازارکار بهره

 ، تغییر جهت دهد که الزمه این تغییر بزرگ، تدوین و طراحیرکاو  کسبهاي  شنگرو توسعه رینی فرآکاسمت 

(، برنامه درسی کارآفرینی را از نظر ماهیت، 2006)  1ن با مبانی کارآفرینانه است. لوسزکیوفریرآسی کادر برنامه

علوم را نشان دهد و همانگونه که افراد  مبتنی بر رویکرد چند رشته اي می داندکه این برنامه باید قواعد پیچیدگی

د. از نظر داراي استعدادها، انگیزه ها و هویتهاي پیچیده اند، این برنامه نیز باید نیازهاي متنوع آنها را مرتفع نمای

 وي برنامه درسی کارآفرینی باید داراي پنج بعد باشد:

 2محیط -

  1اقتصاد -

  4کارآفرینان -

 )بنگاه(  7شرکت -

7پیچیدگی  -
 

گذارد. در در خصوص محیط، به بررسی این موضوع می پردازد که محیط چگونه بر رفتار جوامع و افراد اثر می 

                                                   
1. Luczkiw 

2. environment 
3. economy 
4. entrepreneurs 
5. enterprise  

6. entreplexity 
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استراتژیهایی است که براي موفقیت در این محیط مورد نیاز است. در بخش زمینه اقتصاد، منعکس کننده 

-کارآفرینان، فراگیران با افراد کارآفرین جامعه خود مصاحبه می کنند و از این طریق ذهنیت و آمادگی کارآفرینی

با شرکت یا  وکار در جامعه خود آشنا می شوند. در رابطهکسب می نمایند و با دشواریها و فرصتهاي شروع کسب

-فراگیران از طریق تحلیل محیط، اقتصاد و کارآفرینان، چارچوبی براي طراحی یک واحد بنگاه فراهم می، بنگاه

کنند و بخش پنجم یعنی پیچیدگی نشان دهنده پیچیدگی عمل کارآفرینی و تأثیر متغیرهاي مختلف بر 

 ه درسی شامل سه حیطه است: (. چارچوب یادگیري در این برنام2006کارآفرینی است )لوسزکیو 

1یادگیري درباره کارآفرینی -
  

  2یادگیري براي کارآفرینی -

1یادگیري از طریق کارآفرینی -
  

که مهارتهاي کارآفرینی را تقویت می نماید و قابلیت اجرا در  این برنامه یادگیري مبتنی برمحیط جامعه است 

در این برنامه انجام دادن است و شالوده این برنامه جامعه است. سطح مدارس و دانشگاه را دارد و مبناي یادگیري 

بدین معنی که کارآفرینی از طریق خلق فرصت و شبکه سازي با کارآفرنیان و افراد حرفه اي در جامعه صورت می 

گیرد. فلسفه برنامه این است که کارآفرینی حاصل درونی فرد است نه ایده هاي کسب و کار و ایجاد شخصیت 

رآفرین نیازمند رویکرد فردي است و این مهم است که افراد ماهیت فعالیت کارآفرینی خودشان را از طریق کا

با نوآوري، خود اشتغالی و یا مالکیت کسب و کارهاي کوچک کشف نمایند. بنابراین برنامه درسی کارآفرینی باید 

 (. 1110وهمکاران،ه تدوین شود)مذبوحیتوجه به ویژگیهاي شخصیتی افراد و ویژگیهاي فرهنگی اجتماعی جامع

 نانهیکارآفر ی نیز به عنوان مهمترین مبنا، ضروري است که از ویژگیهايفلسف یمبان ی،نیکارآفر سیدر برنامهدر 

 ،نشگاهیدا يها شتهاز ر ريبسیا دموجو سیدر برنامهدر  برخوردار باشد و مهارت آموزي و کارورزي را ترویج دهد.

 کسب حطر ینوتد هنحو ر،کاو کسب يها نقانو با ننشجویاو دا نموختگاآ نشو دا دهنبو حاکم رکاو  کسب شنگر

 به طمربو يشغلهاآن و  به طمربو يها رتمهاو  آورينو ،خالقیت مفاهیمو  یابیزارباو  مالی يها رتمها ر،کاو

(، لورنکو 2006اسکات) ،(1151) يمالمحمد ،(1164) زادهحمدا هشوپژ نتایج. نیستند شناآ دخو تحصیلی شتهر

 ايبررا  زمال پویایی ،سیدر يها برنامه که ستا یناز ا ( حاکی2007( و هانون و همکاران)2007و همکاران)

 ،یدانشگاه يها شتهر که ستا وريضر ینابنابر. اردند نیاهمخو رکا زاربا يهازنیا باو  اردندروز  نشدا به ستیابید

 یمبان معرفی .نددازبپر دخو ننشجویادا فرینیرآکا يیژگیهاو بخشی توسعه به فرینیرآکا سیدر برنامه حیاطر با

ي آنها از اهداف مهم مقاله حاضر است که در ادامه به آن می هایژگیوو تبیین  نفریرآکا سیدر برنامه یفلسف

                                                   
1 .learning about entrepreneurship    

2. learning for entrepreneurship  
3. learning from the entrepreneur  
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 پردازیم.       

 

 روش پژوهش:

مؤلفه ها و شاخصهاي آن است. این هدف کلی پژوهش حاضر، تعیین مبانی فلسفی برنامه درسی کارآفرین، 

تعیین مبانی فلسفی برنامه درسی کارآفرین )ترسیم  -1پژوهش به روش ترکیبی )متوالی اکتشافی( و در دو گام 

 اعتبار یابی آن، انجام گرفته است. )شکل ذیل( -2چارچوب مفهومی( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (تحقیق رویه) آن مؤلفه هاي و کارآفرینی درسی برنامه یفلسف مبانی تدوین : فرایند3شکل 

 

درگام اول، گردآوري اطالعات، با بررسی اسناد باال دستی، مطالعه مبانی نظري و تحقیقات پیشین و مصاحبه نیمه 

 "همسو سازي"یافته با صاحبنظران کلیدي )استادان، کارآفرینان، متخصصان برنامه درسی(، به شیوه ساختار 

از آنجا که محقق با دیدگاههاي متنوع و گسترده صاحبنظران و همچنین با اطالعات صورت پذیرفته است.

روبرو بوده، کدگذاري و دسته برنامه درسی کارآفرینی  یفلسف یتوصیفی غنی، پیچیده، پربعد و پراکنده اي از مبان

و مؤلفه هاي آنها،  یسففل یبندي داده ها به کمک تحلیل محتواي کیفی ضروري می نمود. لذا در این مرحله، مبان

طی مطالعه و بررسی هاي مستمر محقق و بر مبناي بیشترین میزان تکرار در مقاله ها و کتاب هاي مختلف از 

و همچنین بر اساس اجماع نظر صاحبنظران کلیدي مشارکت کننده در  یجمله سند و دانشنامه برنامه درس

« تحلیل محتواي کیفی هدایت شده و تلخیصی » از  هو در نتیجه ي فرایندي استقرایی و با استفاد قیتحق

 به زبان ساده تر در اینتدوین گردید.  رانیبازار کار و اشتغال فراگ ازین تیآنها با اولو ياستخراج، و مؤلفه ها

مرحله، با جمع آوري و تحلیل داده هاي کیفی حاصل از مطالعه مبانی نظري و تحقیقات پیشین و با استفاده از 

روش ه ب آنها هاي مولفه و کارآفرینی درسی برنامهفلسفی  مبانی استخراج

 به توجه با "روش يهمسو ساز"به شیوه  و ( یاکتشاف ی)متوال یبیترک

 : داده منبع سه

آگاهی دهندگان کلیدي  -0 سوابق پژوهشی و عملی - مبانی نظري – 3

یا صاحبنظران )، برنامه ریزان درسی، ،کارآفرینان، آموزش دهندگان 

 کارآفرینی،برنامه ریزان آموزش عالی و ...( 

 

 مبانی تدوین -1

 فلسفی برنامه

 و کارآفرینی درسی

 آن هاي مولفه

 

 یابی اعتبار -8

 تدوین چارچوب

 شده

 

 گردآوري داده هاي میدانی از نمونه در دسترس-3

عامل برنامه درسی کارآفرینی به روش تحلیل  یفلسف مبانیاعتباریابی  -8
 تأییدي و اکتشافی
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شیوه هاي منظم گردآوري،کدگذاري و طبقه بندي داده ها و تحلیل محتواي آنها، مبانی، مؤلفه ها و شاخصهاي 

ابتدا داده هاي اولیه )شامل چارچوب فلسفی برنامه درسی کارآفرینی تدوین گردیده است. به این منظور 

پیشنهادي محقق و نظرات تخصصی مصاحبه شوندگان( به دقت بررسی و کدهاي باز )مبانی، مؤلفه ها، شاخصهاي 

چارچوب( استخراج گردید و ضمن تصحیح هاي مکرر و مستمر، کدهایی که از نظر مفهومی شبیه یکدیگر بوده، 

طبقات شکل گرفت. طبقات نیز با یکدیگر مقایسه شده و در صورت نیاز، با در یک طبقه جاي گرفتند و به تدریج 

یکدیگر ادغام و یا در برخی از موارد یک طبقه به دو یا چند طبقه دیگر تفکیک شد و یا محل کد از یک طبقه به 

بقات را با طبقه دیگر تغییر پیدا کرد تا در نهایت طبقات محوري به دست آمد. کدگذاري انتخابی نیز ارتباط ط

یکدیگر آشکار کرد. روایی بخش کیفی با استفاده از معیارهاي اعتبار سنجی کیفی) قابلیت اعتبار، تأیید پذیري و 

اعتبار یافته ها، از چهار تکنیک )سه سو  تیجهت تعیین قابلانتقال پذیري( و تکنیکهاي گوناگون آنها، بدست آمد. 

کسب اطالعات دقیق موازي و کنترل هاي اعضاء، خود بازبینی محقق( سازي )داده ها، بررسی کننده و روش ها(، 

بهره گرفته شد. در سه سو سازي، از داده هاي متنوع، مصاحبه شوندگان مختلف و روش هاي متعدد جمع آوري و 

ها استفاده شد، در تکنیک کسب اطالعات دقیق موازي، تحلیل ها و طبقه بندي ها به دیگر  دادهتحلیل 

ن در این زمینه، جهت اظهار نظر ارائه گردید و در تکنیک کنترل هاي اعضا، یافته ها به مصاحبه صاحبنظرا

شوندگان ارائه گردید تا از واکنشهاي آنان در مرحله ي گزارش نتایج و همچنین صحت نتایج حاصله، اطمینان 

مداوم توسط محقق بازنگري  حاصل شود. در تکنیک خود بازبینی محقق، فرایند و نتایج تحلیل به طورمستمر و

انتقال(  تیتعیین اعتبار بیرونی )قابل جهتگردید که نهایتا همه این اقدامات به افزایش قابلیت اعتبار انجامید. 

حصول اشباع نظري، استفاده از رویه هاي ویژه ي کدگذاري و تحلیل نمادها و نشانه ها، »یافته ها، از سه تکنیک 

گرفته شد، به این ترتیب که محقق در مورد کلیه ي نکاتی که ممکن است بر قابلیت بهره « توصیف غنی داده ها

و قابلیت تعمیم نتایج به سایر حوزه ها و زمینه ها را افزایش دهد، تاکید داشت. در این زمینه  دانتقال اثر بگذار

 تیهت افزایش قابلجامع و مانع بودن طبقه بندي و کدگذاري هاي صحیح و بررسی و تحلیل عمیق داده ها ج

( یافته ها نیز، يریپذ دیی)تأيتعیین اعتبار سازه ا جهتانتقال ضروري می نمود که توسط محقق انجام پذیرفت. 

جمع آوري داده از منابع متعدد، انعطاف پذیري چهارچوب تئوریک پیشنهاد شده، تحلیل موارد »هرچهار تکنیک 

 گرانیدو  1؛کرسول1111زاده س)عباقیق حاضر عملی گردید مورد تاکید محققان، در تح« منفی، انعطاف روش

منابع داده اي متنوع بوده و سه سو سازي به کار گرفته شده است. چهارچوب (. 2002و دیگران  2؛پایولین2001

پیشنهادي بارها و بارها اصالح و تغییر کرده و محقق در تحلیل موارد منفی مصاحبه ها، تبیینات متناقض تفسیر 

                                                   
1. Creswell 

2. Pauline 
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داده ها را حل کرده است. همچنین برنامه ي مصاحبه، بارها ارزیابی مجدد شده و محتوا و فرایندهاي آن  شده در

اطمینان از  براي پیشنهادها و یافته ها، کامال منعطف عمل شده است. فسیرها،مورد بازبینی قرار گرفته و در ت

بازیافت پذیري  ۀ( استفاده شد که به درجيریپذ نانیاز آزمون قابلیت اعتماد )اطم زین قیتحق یفیپایایی بخش ک

حاضر نیز، آزمون قابلیت اعتماد، با استفاده از  قیو تکرارپذیري داده ها از سوي سایر افراد اطالق می شود. در تحق

در طول تحقیق به کمک مدارک، مستندات و شواهد کافی اتفاق  یآزمون و مستندسازي فرایندهاي بررس

ز پایایی بخش کیفی نیز، از آزمون قابلیت اعتماد )اطمینان پذیري( استفاده شد که آزمون و براي اطمینان اافتاد.

 مستندسازي فرایندهاي بررسی در طول مراحل تحقیق به کمک مدارک، مستندات و شواهد کافی اتفاق افتاد. 

ذیرفت که چارچوب اعتباریابی کمی چارچوب تدوین شده نیز به روش تحلیل عامل اکتشافی و تاْییدي صورت پ

و  یصورت که مجموعه مبان نیبدنهایی مشتمل بر مبانی چهارگانه و مؤلفه ها و شاخصهاي آنها ترسیم گردید. 

که به روش نمونه گیري هدفمند و  يدیو در اختیار صاحبنظران کل لیشده، به پرسشنامه تبد نیتدو يمؤلفه ها

دند، قرار گرفت و با استفاده از اطالعات بدست آمده، ابتدا نفر انتخاب گردی 10بر اساس حجم اشباعی به تعداد 

از تحلیل عاملی اکتشافی بررسی گردید و سپس الگوي حاصل از تحلیل عاملی  دهساختار عاملی چارچوب، با استفا

ه نمونه گیري این تحقیق، ببررسی و میزان برازش آن بدست آمد. زیاکتشافی، با استفاده از تحلیل عاملی تأییدي ن

 روش آشیانه اي متوالی و بر اساس حجم اشباعی و نمونه معرّف بوده است.

 

 یافته ها

نتایج حاصل از گام اول تحقیق نشان داد که غالب افراد صاحبنظر، چهار مبناي )هستی شناختی، ارزش شناختی، 

می کنند. همچنین با  انسان شناختی و معرفت شناختی( را به عنوان مبانی فلسفی برنامه درسی کارآفرینی تأیید

اجماع نظري آنها، مؤلفه ها و شاخصهاي فلسفی برنامه درسی کارآفرینی پس از انجام اصالحات فراوان احصاء 

هاي برنامه ریزان درسی از هستی و چگونگی پیدایش ها و برداشتها، تحلیلهستی شناختی، به قرائتگردید. 

(. که در برنامه درسی کارآفرینی، گزاره هاي کار 1111همکاران،هستی و ویژگیهاي آن اشاره دارد )سلیمانپور و

محور و اشتغال آفرین این بعد، همچون: )هستی در حال شدن و دگرگونی است، هستی داراي حیات، شعور، 

قانونمندي و هماهنگی است، هستی عینی و واقعی است، هستی عرصه تربیت انسان است، هستی تنها بعد 

مورد تأکید و تایید قرار گرفت. در مبانی ارزش شناختی، ماهیت ارزش در تفکر اسالمی،  طبیعی و مادي نیست(

ها و مصادیق  منابع، ویژگی  ها درباره ترین گزاره (. در واقع، ارزش شناختی مهم1167بررسی می شود )ملکی،

(، که در 1111رسی ملی،خدا، خود، خلق و خلقت است )سند برنامه د  هاي چهارگانه ها در ارتباط با عرصه ارزش

همچون: )ارزش عمل مبتنی بر ایمان و  برنامه درسی کارآفرینی، گزاره هاي کار محور و اشتغال آفرین این بعد،
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تفکر و مجاهدت و ارزشهاي الهی، ارزش کسب روزي حالل، ارزشهاي خود یادگیري، خود سازي و خود اشتغالی 

و مشارکت( مورد تأکید و تایید قرار گرفت. انسان شناختی نیز آن مستمر و مادام العمر، ارزش همکاري و تعاون 

واقعیت وجود انسان است که از تعالیم اسالمی یا معارف اصیل   تبیینی مدلّل درباره –هاي توصیفی  دسته از گزاره

ها  باید آن اند و اسالمی )علم النفس فلسفی( استخراج شده  اسالمی یا از مباحث مربوط به تربیت انسان در فلسفه

فلسفی تربیت، سنگ بناي اصلی هرگونه   را به لحاظ نقش محوري تبیین و ترسیم سیماي انسان در هر نظریه

(، که در برنامه درسی 1111تربیت با رویکرد اسالمی دانست )سند برنامه درسی ملی،  توصیف و تبیینی از فلسفه

عد، همچون: )برخوردار از استعداد متنوع و رشد و تعالی کارآفرینی، گزاره هاي کار محور و اشتغال آفرین این ب

مداوم، کسب بصیرت و تعالی در همه زمینه ها، قدرت جو و توسعه طلب، مسئولیت اساسی انسان در تکوین و 

تحول هویت خود، برخوردارازوجدان و ارزیابگر درونی( مورد تأکید و تایید قرار گرفت. معرفت شناختی نیز 

شناخت آدمی و حدود و ثغور آن است که بنا بر سنت متعارف در   هاي توصیفی و تبیینی درباره ترین گزاره مهم

تربیت، مبانی مربوط به   شناسی در تبیین فلسفه معرفت  مباحث فلسفی معاصر و با توجه به اهمیت بسیار عرصه

(، که در برنامه درسی 1111شناختی متمایزگشته است)سندبرنامه درسی ملی، این عرصه از مبانی عام انسان

کارآفرینی، گزاره هاي کار محور و اشتغال آفرین این بعد، همچون : )معرفت نسبی است، تحصیل معرفت نامحدود 

است، تعقل در معرفت، معیار اعتبار معرفت مطابقت با عقالنیت و منتج به عمل است، معرفت پویا است( مورد 

 تأکید قرار گرفت.

حاصل ازبخش کیفی تحقیق، مورد تایید تجربی قرار گیرد که در بخش کمی این اتفاق افتاد  اما الزم بود که نتایج

هاي اصلی و با چرخش واریماکس انجام گردید، حاکی  نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی که به روش مؤلفهو 

 درسی برنامه فلسفی انیهاي مربوط به مب از آن بود که یک ساختار چهار عاملی، روش مناسبی براي توصیف گویه

، 25-4کردند. شکل  درصد از واریانس مقیاس را تبیین می 72/74کارآفرینی است. این چهار عامل برروي هم 

 دهد.  را نشان می درسی برنامه فلسفی نمودار اسکري تحلیل عاملی مبانی
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 درسی کارآفرینی برنامه فلسفی . نمودار اسکري مقیاس مبانی8شکل 

 شناختی و معرفت شناختی، انسان شناختی، ارزش ها، این چهار عامل به ترتیب هستی محتواي گویهبر اساس 

 راس در اله الی قرب و توحید هستی، مقصد و مبدا گویه)خداوند 7شناختی نامیده شدند. گفتنی است در مجموع 

معرفت( به دلیل بار  در تعقل جانبه، همه پذیري مسئولیت بیکاري، و بطالت از پرهیز و فعالیت ارزشها، ارزش همه

 1/0و یا وجود بار عاملی باالي 1/0ها، بار عاملی کمتر از  عاملی نامناسب از مقیاس حذف شدند. مالک حذف گویه

درسی  برنامه فلسفی نتایج تحلیل عاملی اکتشافی مقیاس مبانی 1-4بر روي بیش از یک عامل بود. جدول 

 دهد.  کارآفرینی را نشان می
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 کارآفرینی درسی برنامه فلسفی : نتایج تحلیل عاملی اکتشافی مبانی3جدول 

 شناختی معرفت -4 شناختی انسان -1 شناختی ارزش -2 شناختی هستی -1

 گویه بار عاملی گویه
بار 

 عاملی
 گویه

بار 

 عاملی
 گویه

بار 

 عاملی

هستی در حال شدن 

 و دگرگونی است
0/51 

ارزش عمل مبتنی بر 

ایمان،تفکر ، 

مجاهدت و ارزشهاي 

 الهی

0/45 

برخوردار از 

استعداد متنوع و 

رشد و تعالی 

 مداوم

0/56 
معرفت نسبی 

 است
0/51 

هستی داراي حیات، 

شعور، قانونمندي و 

 هماهنگی است

0/56 
ارزش کسب روزي 

 حالل
0/61 

کسب بصیرت و 

تعالی در همه 

 زمینه ها

0/60 
تحصیل معرفت 

 نامحدود است
0/67 

نظارت الهی بر 

 هستی
0/60 

ارزشهاي خود 

یادگیري، خود سازي 

و خود اشتغالی 

 مستمر و مادام العمر

0/61 
قدرت جو و جاه 

 طلب
 0/77 تعقل در معرفت 0/61

هستی عینی و واقعی 

 است
0/76 

ارزش همکاري،تعاون 

 و مشارکت
0/62 

مسئولیت اساسی 

انسان در تکوین 

و تحول هویت 

 خود

0/47 

اعتبار معیار 

معرفت مطابقت 

با عقالنیت و 

منتج به عمل 

 است

0/56 

هستی عرصه تربیت 

 انسان است
72/0    

برخوردارازوجدان 

 و ارزیابگر درونی
 0/67 معرفت پویا است 0/50

هستی تنها بعد 

طبیعی و مادي 

 نیست

0/61       

 2/71  2/55  1/17  1/41 ارزش ویژه

 12/75  11/67  17/61  15/05 درصد کل واریانس

 

و مقدار  77/0گیري محتوایی برابر با  براي بررسی کفایت نمونه 1اولکین -مایر -گفتنی است مقدار آزمون کایزر

-4دار بود. جدول  معنی 0001/0ها، در سطح  داري ماتریس همبستگی بین گویه آزمون کرویت بارتلت براي معنی

                                                   
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) 1. 
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 دهد.  ها را نشان می نتایج حاصل از این تحلیل 2

 کارآفرینی درسی برنامه فلسفی مبانی راي مقیاساولکین وکرویت بارتلت ب-مایر -: نتایج آزمون کایزر8جدول 

 66/3 اولکین  -مایر -آزمون کایزر

 آزمون کرویت  بارتلت

 151/167 مقدار کاي دو

 110 درجه آزادي

 0001/0 سطح معناداري

اکتشافی، به تحلیل عاملی تأییدي مقیاس اقدام گردید و میزان  عاملی تحلیل جهت تأیید نتایج بدست آمده از     

هـاي   برازش هر الگو بدست آمد و با اعمال برخی اصالحات سعی گردید میزان برازش، بهبـود یافتـه و بـه شـاخص    

 در مجدداً مدل و حذف گویه باشد، 1/0 از کمتر عاملی بارهاي در این تحلیل نیز اگر مقدارمورد قبول نزدیک شود. 

نظـارت الهـی بـر     "گویـه   ،کارآفرینی درسی برنامه فلسفی مبانی تأییدي عاملی تحلیل در .می گردد اجرا افزار نرم

 شناسـایی  گویـه هـاي   از مدل حذف شد. اما دیگر 1/0 از کمتر به دلیل بارعاملی شناختی، از بعد هستی " هستی

 .شـناختی( بودنـد   معرفـت  و شناختی انسان شناختی، ارزش شناختی، )هستی ابعاد براي خوبی سنجه هاي شده،

 .است شده داده نمایش زیر جدول در ها گویه براي عاملی بارهاي

  کارآفرینی درسی برنامه فلسفی مبانی : نتایج تحلیل عاملی تأییدي0جدول 

 شناختی معرفت -4 شناختی انسان -0 شناختی ارزش -8 شناختی هستی -3

 گویه
بار 

 عاملی
 گویه

بار 

 عاملی
 گویه

بار 

 عاملی
 بار عاملی گویه

 و شدن حال در هستی

 است دگرگونی
3/64 

ارزش عمل مبتنی بر 

ایمان،تفکر ، مجاهدت و 

 ارزشهاي الهی

0/06 

برخوردار از استعداد 

متنوع و رشد و 

 تعالی مداوم

3/28 
معرفت نسبی 

 است
3/42 

 حیات، داراي هستی

 و قانونمندي شعور،

 است هماهنگی

3/28 
روزي  ارزش کسب

 حالل
3/76 

کسب بصیرت و 

تعالی در همه زمینه 

 ها

3/76 

تحصیل 

معرفت 

 نامحدود است

3/34 

هستی عینی و واقعی 

 است
3/16 

ارزشهاي خود یادگیري، 

خود سازي و خود 

اشتغالی مستمر و مادام 

 العمر

3/76 
قدرت جو و جاه 

 طلب
3/23 

تعقل در 

 معرفت
3/40 

هستی عرصه تربیت 

 انسان است
3/43 

ارزش همکاري،تعاون و 

 مشارکت
3/72 

مسئولیت اساسی 

انسان در تکوین و 

 تحول هویت خود

3/08 

معیار اعتبار 

معرفت 

مطابقت با 

عقالنیت و 

منتج به عمل 

 است

3/44 

هستی تنها بعد طبیعی 

 و مادي نیست
3/37   

برخوردارازوجدان و 

 ارزیابگر درونی
3/13 

معرفت پویا 

 است
3/33 
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 نیز پژوهش مفهومی مدل با شده آوري گرد هاي داده برازش به نسبت باید، عاملی بارهاي بررسی از پس     

 که شود می استفاده کاي مجذور آزمون از ساختاري هاي مدل برازندگی ارزیابی براي معموالً .نمود حاصل اطمینان

 (.1110است)حنفی زاده و همکاران، منطقی مورد 200 تا 57 بین نمونه حجم براي و بوده نمونه حجم به وابسته

 اثر لیکن هستند، کاي مجذور مقدار بر مبتنی اگرچه که دارند وجود نیز دیگري هاي شاخص آزمون، این بر عالوه

 این باشند. در می استفاده قابل ساختاري هاي مدل برازش ارزیابی براي و است شده تعدیل آنها در نمونه حجم

 برازش ، شاخص) 2تطبیقی برازش نیکویی شاخص، 1برازش نیکویی شاخصخی،  مجذور هاي شاخص پژوهش،

 بر خطاهاي مجذورات میانگین و شاخص ریشه  7غیر نرم برازش، شاخص  4نرم شده برازش، شاخص 1تطبیقی

بزرگتر از  AGFI،1/0از  بزرگتر GFI، NNFI، NFI،CFIدو،  از کوچکترχ2/df گرفتند. ) قرار استفاده مورد 7آورد

 (.5،2005شاه و وارد) است مطلوب مدل و مناسب برازش ي دهنده نشان 06/0از  کوچکتر RMSEA و 6/0

 کارآفرینی در جدول ذیل نشان داده شده است. درسی برنامه فلسفی مدل مبانی برازش هاي شاخص

 

 کارآفرینی برنامه درسی فلسفی مبانی هاي برازش مربوط به تحلیل عاملی تأییدي مقیاس : شاخص4جدول 

 X2 df X2/df RMSEA GFI AGFI CFI NFI NNFI الگو

 الگوي اصلی

 )بدون اصالح(
15/276 177 72/1 064/0 55/0 51/0 52/0 71/0 76/0 

 الگوي اصلی

 )با اصالح(
62/211 174 21/1 075/0 61/0 57/0 11/0 57/0 61/0 

 >1/0 >1/0 >1/0 >6/0 >1/0 <06/0 <2  مطلوب مقدار

 

هـاي   ي آزادي و سـایر شـاخص   دو بـر درجـه   گردد، حاصل تقسیم کاي همانگونه که در جدول فوق مالحظه می     

اسـت( بـه میـزان     پویـا  است و معرفـت  نسبی برازش، با انجام برخی اصالحات،آزاد کردن مسیر گویه هاي )معرفت

از تحلیل عاملی اکتشافی )به ویژه پـس  قابل قبول رسیده که این امر نشاندهنده آن است که الگوي به دست آمده 

نمـودار   26-4ي مورد بررسی، از برازش بسیار خـوبی برخـوردار اسـت. شـکل      از انجام اقدامات اصالحی( در نمونه

 دهد.  را نشان می کارآفرینی درسی برنامه فلسفی تحلیل عاملی تأییدي الگوي اصالح شده براي مقیاس مبانی

                                                   
1. goodness of fit index 
2 . adjusted goodness of fit index 

3 . comparative fit index 

1 . normed fit index 

2 . non-normed fit index 

3 . root mean aquare error of approximation 

4 . Shah and Ward 
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 درسی برنامه فلسفی مبانی مقیاس براي شده اصالح الگوي تأییدي عاملی تحلیل : نمودار0 شکل

 

 درسی برنامه فلسفی ها،گویه هاي مبانی مستطیل و ها، عامل یا مکنون هاي متغیر ها، در نمودار فوق، بیضی     

 کدام روي گویه ها که دهد می نشان ها مستطیل به ها بیضی از یکسویه هاي دهد. پیکان می نشان کارآفرینی را

 قابل عامل سوي از که را گویه ها واریانس میزان ها، پیکان روي شده نوشته هاي ارزش و گیرند می بار عامل

 ي وسیله به که دهد می نشان را( خطا) باقیمانده واریانس کوچک، هاي پیکان . دهد می نشان است، توضیح

 عاملی تحلیل در .دهد می نشان را ها عامل میان همبستگی دوسویه نیز هاي و پیکان شود نمی تبیین عامل

 مشاهده قابل شکل از که طور شوند. همان می داده نشان بتا وزنهاي به توجه با عاملی بارهاي مقادیر تأییدي،

 خوبی هاي سنجه موردنظر، هاي گویه است که این بیانگر و باشند می 1/0 از تر بزرگ عاملی بارهاي همگی است،

 .باشند می ابعاد براي
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 نتیجه گیري نهایی

 درسی برنامه مقاصد اهداف و کردن مشخص براي میزان و کارآفرینی، مالک درسی برنامه فلسفی مبانی

، شناختی هستیایران است که مشتمل بر مؤلفه هاي ) اسالمی جمهوري در تربیت  کارآفرینی، بر اساس فلسفه

ها و  ها نیز در بر گیرنده گزاره مؤلفهشناختی( است و هر کدام از این  شناختی، معرفت شناختی، انسان ارزش

 .است آفرین اشتغال و محور کار گویه هاي

 ینییتب-یفیتوص يها گزاره نیمهمترکارآفرینی، به بعضی از  برنامه درسی در حوزه صاحبنظران کلیدي متخصص

 در حوزه دانش فلسفه ای یاسالم ینیب هاندر جی( اشاره داشته اند که شناخت یهست)  وجود قتیحق هدربار

در حال شدن و  یهستعبارتند از :  گزاره هابوده و بر آنها تاکید شده است. این به طور مدلل مطرح ی نیز اسالم

عرصه  یهست، است یو واقع ینیع یهست، است یو هماهنگ يشعور، قانونمند ات،یح يدارا یهست،است یدگرگون

برنامه ی شناسی با روح هست. توجه به این مفروضات ستین يو ماد یعیتنها بعد طب یهست، انسان است تیترب

 در مراکز آموزشی کشور ما است. برنامه درسیی مطابق بوده و مروج چنین نیدرسی کارآفر

 یبرخوردار از استعداد متنوع و رشد و تعال عبارتند از : انسان)انسان شناسی( وجود تیواقعي گزاره ها نیمهمتر

 مداوم

و تحول  نیانسان در تکو یاساس تیمسئول،طلب موفقیتجو و  قدرت، ها نهیدر همه زم یو تعال رتیبص کسب،

 یاصل يسنگ بنا ی،شناس انسانمفروضات  نیتوجه به ا ی است.درون ابگریو ارز برخوردارازوجدان، خود تیهو

ی نیبرنامه درسی کارآفری و فلسفه اسالم در حوزه دانش کارآفرینانسان کار جو و از  ینییو تب فیهرگونه توص

 مطابق با آن است.

بر  یارزش عمل مبتن ( عبارتند از :یشناس ارزشارزشها ) قیو مصاد هایژگیدرباره منابع، و گزاره ها نیمهمتر

و خود  يخود ساز ،يریادگیخود  يارزشها، حالل يکسب روز ارزشی، اله ي، مجاهدت و ارزشها مان،تفکریا

 کارآفرینیو  خلق کار. همه این ارزشها مشوق و مشارکت ،تعاونيهمکار ارزش، مستمر و مادام العمر یاشتغال

 ی است.نیبرنامه درسی کارآفر آفرین و هنري مؤلفه هاي ارزشاست و توسعه دهنده 

، است یمعرفت نسب عبارتند از : (یشناس معرفتحدود و ثغور آن ) وی گزاره ها دربار ه شناخت آدم نیمهمتر

، و منتج به عمل است تیاعتبار معرفت مطابقت با عقالن اریمع، در معرفت تعقل، معرفت نامحدود است لیتحص

انسان، شیوه کسب دانش را تغییر داده و انسان را سازنده دانش  معرفت. این نوع نگاه به دانش و است ایپو معرفت

دانش نظري که دانشی غیر کاستیها و نواقص  طریقو به تبع آن به کار گیرنده آن دانش می داند و از این 

 را سرعت می بخشد. کارآفرینیکارآفرینانه است را از بین می برد و حرکت به سمت 
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ABSTRACT 

The overall aim of the present study is to specify philosophical foundations of entrepreneurship 

curriculum as well as its components at Iran’s Higher Education. The study is conducted through 

mixed sequential-exploratory method in two steps: 1) specifying foundations of entrepreneurship 

curriculum, and 2) validating them. Initially, the data were collected using “triangulation” method, 

examination of high-level documents, theoretical bases, and previous studies as well as semi-

structured interview with key experts.  Moreover, directed and summative content analyses were 

also employed for data reduction and the extraction of the bases of entrepreneurship curriculum. 

Subsequently, qualitative accreditation criteria (Credibility, Confirmability, and Transferability) 

were used to obtain the validity of results. Furthermore, as regards the reliability of the research 

qualitative part, the use was made of reliability test as well as documentation of the research 

examination processes, all of which were carried out by virtue of documents, and sufficient 

evidence. Likewise, quantitative validation of developed framework was performed using 

exploratory and confirmatory factor analysis, leading to setting of final framework with four 

components. Moreover, sampling was conducted using objective sampling method and on the basis 

on saturation size and representative sample. 

Keywords: Curriculum, Philosophical Foundations of Curriculum, Entrepreneurship 

Curriculum, Philosophical Foundations of Entrepreneurship Curriculum 
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 نگین،

(.کارآفرینی از منظر ادیان توحیدي با تأکید بر نظام 1111سبحانی، حسن.، احقاقی، میثم.، نادري، اسماعیل.)

 171-166(،4)7اقتصادي اسالم. توسعه کارآفرینی، 

 دانشجو و معلمان دیدگاه مقایسه (.1110سمانه .) نگهداریان، سیده محمد.، مجلج، غفاري جواد.، سلیمانپور،

 و اطالعات آوري فناجتماعی.  و فلسفی مبانی براساس فاوا عصر معلم درسی تربیت برنامه ارزیابی در معلمان
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 .60-71،بهار،صص 1 ، شماره1کارآفرینی،سال  توسعه. تربیتی علوم ي
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 نقدآن و دینی تربیت با فلسفی هرمنوتیک تطبیقی بررسی

 

 0، طیبه غالمی8، فاطمه حسامپور3دکتر عباس شکاري

 

 چکیده

 این به دستیابی براي است، آن نقد و دینی تربیت منظر از فلسفی هرمنوتیک بررسی پژوهش این اصلی هدف

در  .شد گرفته بهره( تطبیقی سنجی، هم تعبیر، تشریح،)بردي جرج ايِ مقایسه – توصیفی پژوهش روش از هدف

 ذکر آن بندي طبقه و انواع) چیست؟ ها پاسخ داده شود: هرمنوتیک این مقاله سعی شده است که به این پرسش

دازان غربی و اسالم در مورد پر هاي نظریه هاي آن را شرح دهید. تفاوت ، هرمنوتیک تربیتی و ویژگی)شود

کنند  سعی می  مسیحیّت و اسالم بین موجود هاي تفاوت به توجّه بدون هرمنوتیک در حوزه دین چیست؟ برخی

یدگر و گادامر بدست آمده است را بر فهم قرآن اهمان مباحث و نتایج که در هرمنوتیک فلسفی توسط امثال ه

اند که اساساً در  هایی به وجود آمده چنین نظریاتی تحت تأثیر عوامل و زمینهکه  کریم نیز تطبیق دهند. غافل از آن

 . یافته هاي این پز.هش نشانفهم و تفسیر کانون هرمنوتیک قرار گرفته است، مورد قرآن کریم مطرح نیست

 روش با مقایسه قابل جامعیت، و اتقان جهت از مسلمان اصولیون و مفسرین توسط متن تفسیر روش که دهد می

 عمومی تبشیر و انذار صورت به انبیاء تربیت و تعلیم شیوه که گفت توان می کلی طور به و نیست  هرمنوتیکی

 بررسی لذا. است داشته تفاوت گیرد می صورت رسمی هاي آموز قالب در که امروزي تربیت و تعلیم شیوه با و بوده

 در که هرمنوتیک از بعد آن به داشته، وجود گذشته در که صورتی به دینی تربیت با آن رابطه و هرمنوتیک مفهوم

 .است تر نزدیک شود، می گذاشته تفسیر بوته در و وارسی دینی متون

 فلسفی، تربیت دینی، تفکر انتقادي هرمنوتیک، هرمنوتیک :کلیدی کلمات

 

 مقدمه

نخستین مشکل در افق تفکر میالدي به بعد، در آستانه دوره رنسانس و تجدید حیات علمی،  17از اواخر قرن 

مردمان مغرب زمین، ایجاد تضاد بین اکتشافات جدید با باورهاي دینی موجود در عهدین بود، که موجب شورش 

یان ئآهنگان تجدید حیات علمی توسط پاپ و کلیسا آگاه مردم علیه پیش هاي نا تمام سالطین، حکمرانان و توده

                                                   
 shekarey@mail.kashanu.ac.ir، 01111721257استاد یار دانشگاه کاشان،  1
 fatemeh.hesampour@yahoo.com، 01167410110دانشجوي ارشد روانشناسی تربیتی،  2

 s.gholami69@gmail.com ،01171674171فلسفه و حکمت اسالمی،  -دانشجوي ارشد الهیات 1



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

717 

ش عقاید، خون افراد زیادي را به ناحق ریختند. نظر به اهمیت موضوع، محکمه تفتیئی شد و به دنبال آن با برپا

برخی از اهل تخصص شرایط بهترین تفسیر و تأویل و آشکارسازي مفهوم متن را بیان کرده و آن را 

توان آیینی با سابقه بسیار کهن دانست. روش تأویل،  (. هرمنوتیک را می1167نامیدند )احمدیان، «1هرمنوتیک»

را 2بینی بیرونی و درونی نسبت به متن است. دان هاور ر باور به تقدس متن دارد و محدود کردن دو جهانریشه د

(. و 25، ص1160اي از دانش به کار برد )واعظی،  نخستین کسی است که این واژه را براي معرفی شاخه

محسوب « ل شالیرماخرفردریش ارنست دانی»هرمنوتیک به عنوان دانش تفسیر مطرح شد اما پدر این دانش 

شود که این نوزاد را به بلوغ رساند و این نهال را به درختی تبدیل نمود. وي که تحت تاثیر نگرش کانتی در  می

( 120، ص1164جستجوي قواعدي عمومی براي تفسیر متن بود، هرمنوتیک متن را بنیان نهاد. )هادوي تهرانی، 

رسول و پیام آور خدایان و پیوند میان نامیرایان و میرندگان بود که گاه  «هرمس»از  «هرمنیا»ي یونانی  ریشه واژه

اند که وي راهنماي روح مردگان به جهان دیگر نیز بوده است.  خبر شوم و گاه خبر خوش به همراه داشت. گفته

کننده و  ویلافالطون تأکید شده است که هرمس خدایی است که زبان و گفتار را آفریده، تأ «کراتیلوس»در رساله 

کرد  دانست، بلکه تمامی سخن تلقی می هاي کهن نمی پیام آور نیز است. ارسطو هرمنیا را صرفا گشودن رمز تمثیل

( فیلسوفان و نویسندگان ناچار شدند که 407،ص1152داد. )احمدي،  و داللت و معنا را در این عنوان جاي می

ترین آثار تاریخ هرمنوتیک  اثر دانته از مهم «ضیافت»یسند. کتاب و آثار خویش بنو  هایی، بر اندیشه تشریح و تأویل

ها و اهل تصوف تأویل رمزي کالم  به حساب می آید. در میان مسلمانان، اخوان صفا، حروفیان، اسماعیلیان، باطنی

هرمنوتیک ( بنابراین مفهوم 415دانستند و روش تأویل را کامل کردند. )همان، ص خداوند را، یگانه راه سعادت می

ظهور و مربوط به دوران مدرنیته است. این که قلمرو هرمنوتیک  اي نو ي خاص از دانش، پدیده به معناي شاخه

چیست و کجاست؟ بر تفکر انتقادي چه تأثیري گذاشته است؟ رابطه آن با تربیت دینی چیست؟ تربیت دینی چه 

توان پاسخ  گیرد سوالی است که به آسانی نمی علق میکند و به چه حوزه هایی ت گرایی وارد می نقدهایی بر تأویل

کوشد تا  داد. هرچند بعضی این پاسخ ساده را برگزیدند که هرمنوتیک، سنت تفکر و تأملی فلسفی است که می

مفهوم فهمیدن را روشن کند و به این پرسش پاسخ دهد که سازنده معناي هر موضوع یا پدیده معنادار چیست؟ 

 (10و 11تواند شعر، متن حقوقی، عملی انسانی، زبان یا فرهنگ بیگانه باشد. )همان، ص  ده میاین موضوع یا پدی
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 بندي هرمنوتیک طبقه

 دانش هرمنوتیک از دو دیدگاه قابل طبقه بندي است:
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 هرمونوتیک

 تاریخی
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 هرمنوتیک فلسفی

 

هرمنوتیک از 
 طریق متن

تفسیر 
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 تفسیر متن

 شالیرماخر
 ویلهلم دیلتاي
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 گادامر
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هرمنوتیک به 
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 هرمنوتیک تطبیقی بندي که از دانش یا رویکرد هرمنوتیک شد، پژوهش حاضر درصدد بررسی با توجه به طبقه

 نقد آن است. و دینی تربیت با فلسفی

 

 انتقادي هرمنوتیکتفکر 

  ( متفکر مشهور آلمانی است. هابرماس در زمره1121هرمنوتیک انتقادي محصول نظریات یورگن هابرماس)متولد 

نفوذترین فیلسوفان علوم اجتماعی است. او به نسل دوم از مکتب فرانکفورت تعلق دارد و از منظري  با

اي از هرمنوتیک   هاي او به پیدایش شاخه ( تالش1156، گران کند. )ریخته شناسانه به هرمنوتیک توجه می جامعه

موسوم به هرمنوتیک انتقادي منجر شد. تردید در دعاوي موجود در اثر یک مولف، یا در سنتی که شخص برآن 

ي هرمنوتیک انتقادي است. از منظر این شاخه از هرمنوتیک، تجربه حقایق نیمه راست،  ورزد، نشانه تاکید می

یف و سرکوب اندیشه، ممیزي و غیر دلیل مناسبی علیه پذیرش بی چون و چراي دعاوي حقیقت و تبلیغات، تحر

توان گفت هرمنوتیک انتقادي همانند هرمنوتیکِ روشی صرفا  ( می7، ص1160صدق در یک متن است. )بالیشر،

شناسی، بلکه  دیدارشناسی و پ پردازند و نه مانند هرمنوتیک فلسفی به هستی شناسی می شناسی و روش به معرفت

گوي میان افراد و ایجاد ارتباط و تفاهم در  و اندیشد و بر گفت هاي تحت سلطه می بیشتر به آزادي و رهایی انسان

هاي  جامعه تاکید می ورزد. هابرماس که بیشتر به انتقاد از هرمنوتیک فلسفی هایدگر و گادامر پرداخته و کاستی

دهد، براین باور است که در نظریه گادامر گرایشی به نسبی  ات خود قرار میآن را نقطه عظیمتی براي بیان نظری

شناسانه نظریه او نیز که از فلسفه هایدگر اخذ شده آنچنان که شایسته است  گرایی وجود دارد و بنیان هستی

دگر و گادامر ( به عبارت دیگر از نظر او هرمنوتیک های1156اندیشی انتقادي قرار نگرفته است. )هوي،  مورد باز

تواند در حوزه علوم اجتماعی به کار آید. زیرا مقوالت  شناختی است و به همین دلیل نمی فاقد عنصر نقد معرفت

کلی در هرمنوتیک  طور اي است که به اجتماعی بستر عالیق معطوف به قدرت و ایدئولوژي هستند و این مساله

شود و  با عواملی نظیر قدرت و ثروت مخدوش و سرکوب میفلسفی مورد غفلت واقع شده است. این توان معموال 

همین امر مانع برقراري ارتباط و تفاهم در جامعه می گردد. اینجاست که از هرمنوتیک انتقادي به مثابه روشی 

( تا پیش از پیدایش هرمنوتیک 1161ها استفاده می شود. )منوچهري،  براي رهایی افراد و ایجاد تفاهم میان آن

ي مباحثی نظیر ماهیت فهم، عوامل موثر در پیدایش آن، امکان فهم عینی و... در کانون توجه بود اما انتقاد

آید به طوري که اساسا  گیرد سخنی به میان نمی گاه از مذمون و محتواي متن و آنچه مورد تفسیر قرار می هیچ

هابر ماس پرداختن به محتوا و مذمون ورود به چنین مباحثی خروج از حیطه هرمنوتیک تلقی می شد. اما از نظر 

متن براي دستیابی به حقیقت ضرورت ویژه دارد. وي معتقد است ما به وضوح با حقایق دستکاري شده، فریب، 

ي حقیقت را بپوشاند. )ریخته  تواند به راحتی چهره رو هستیم. این عوامل می تبلیغات، ظلم فکري، سانسور و... روبه
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هایی که گادامر مطرح کرده بود نه از طریق گفتگو و فهم  ماس می پرسد: اگر امتزاج افق( هابر12،ص 1156گران، 

متقابل بلکه از طریق زور و فشار و فریب حاصل شود چه؟ به نظر او مشکل گادامر آنجاست که به نقش عوامل 

فلسفی گادامر  ( در واقع هرمنوتیک1165گیري فهم توجه ندارد. )شرت،  سیاسی، اجتماعی و اقتصادي و شکل

وري بشر در تاریخ و پیش فهم ها چگونه  که، با توجه به غوطه سواالت مهمی را بی پاسخ گذاشت. از جمله این

توانیم به فهم  توانیم آن ها را مورد نقد قرار دهیم تا خود این پیش فهم ها مانع فهم صحیح نشوند؟ چطور می می

هاي  کند و به انسان یدئولوژیشان از صاحبان منافع و قدرت حمایت میایدئولوژي یکسانی اشاره نمود که بر مبناي ا

( از نظر هابرماس بشر امروز آنچنان در حیات اجتماعی 1164دارند؟ )استیور ؛  ضعیف و ناتوان ظلم و ستم روا می

دان یا خود تحت سیطره اخبار دروغین قرار داردکه اصال آزادي خود را از دست داده و آن چه که با عنوان وج

کند در حقیت وجدان و آگاهی کاذب است که از راه فریب تبلیغات دستکاري شده به دست  آگاهی از آن تعبیر می

ها از پایبست  آمده است. یقین او در باره امور مختلف نیز امري موهوم است و فهم او از دیگران و ارتباطی با آن

 (1156عوامل این وضع را باز نماید. )ریخته گران،  ویران است. هرمنوتیک انتقادي در صدد است تا علل و

 

 هرمنوتیک و تعلیم و تربیت

دیلتاي با قصد گسترش قواعد اصولی و بنیادي براي علوم فرهنگی به اندازه علوم طبیعی و عینی تالش کرد و در 

یاسی، روانشناسی و شناسی، اقتصاد، ادبیات علوم س هاي تخصصی مانند تاریخ، هنر، انسان پی آن با گسترش رشته

هاي جدید رفتار انسان که موضوع  هاي فکري مربوط به نظریه علوم تربیتی رویاي دیلتاي تحقق یافت. جریان

آید، در تعلیم و تربیت و به ویژه در مفهوم امروزي آن تاثیر فراوانی گذاشت.  اصلی علم روانشناسی به حساب می

هاي فردي در انسان و  هاي غریزي، انگیزش، عالیق، وجود تفاوت ائقهایی همچون تجلیات روح ناخودآگاه، س نظریه

هاي مربی و متربی موثرند. با این توضیح، قبل از بیان رابطه  غیره که در تعلیم و تربیت، در کنش و واکنش

 هرمنوتیک و تعلیم و تربیت، الزم است مفهوم تعلیم و تربیت نیز همانند هرمنوتیک مورد بررسی قرار گیرد. 

 

 مفهوم تعلیم و تربیت

که بیشتر به  هاي متفاوتی شده است. در بین فالسفه و متفکران، آن گیري در میان تاریخ تعلیم و تربیت موضع

هاي فردي معرفی  اندیشد، تعلیم و تربیت را کوششی در جهت غنی کردن رغبت هاي فردي وجود آدمی می جنبه

داند.  انسانگراها تربیت  ارد تربیت را فن اجتماعی بارآوردن افراد میهاي اجتماعی توجه د که به جنبه کند و آن می

کنند. جان استوارت میل، هر تاثیري را که آدمی در معرض آن  را تحقق انسان واقعی در جوامع بشري قلمداد می

تماعی، کند. دورکیم با نگرش اج است، اعم از این که منشا آن اشیا، اشخاص یا جامعه باشد، تربیت اطالق می
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داند که نسل بزرگسال بر نسلی که هنوز براي زندگی در جمع رسیده و پخته نیست اعمال  تربیت را عملی می

 (21، ص 1152کند و هدف ان فعال ساختن و توسعه حاالت جسمی، فکري و مغزي فرد است. )شکوهی، می

یق آن گروه یا جامعه چه کوچک، دیویی عقیده دارد که به طور کلی تربیت مجموعه فرایندهایی است که از طر

کند تا بقا و ریشه مداوم خویش را تضمین کند.  چه بزرگسال قدرت و مقاصد مکتسب خود را منتقل می

( در متون مربوط به تعلیم و تربیت، تعلیم را بیشتر به رشد ابعاد فکري و ذهنی و تربیت 21، ص1152)شکوهی،

دهند. هریک از مفاهیمی که از تعلیم و تربیت ارائه شد،  د نسبت میرا به رشد ابعاد جسمی، عاطفی و اجتماعی فر

در هر حال از دو بعد تعلیم و تعلم تشکیل یافته است. تعلیم که نیازمند مربی است و تعلم که به متربی مربوط 

ایت تعلیم و می شود. البته ابعاد دیگري مانند محتوا، روش و غایت نیز در تعلیم وجود دارد. در اینجا به توضیح غ

 شود. تربیت اشاره می

 

 غایت هرمنوتیک تربیتی 

فلسفه حاکم بر تعلیم و تربیت همچون فلسفه حاکم بر سایر علوم، وظیفه خاص خود را دارد و غایات و اهدافی را 

کند. همه فالسفه بزرگ از قدیم و جدید قسمت اعظم اوقات خود را به تفکر درباره غایات و اهداف  دنبال می

اند و تالش متفکرانی نظیر کنفسیوس، افالطون، غزالی، جان الک و دیویی در این مورد از  یت اختصاص دادهترب

کند. از غایت نهایی که حرکت استکمالی انسان  انگیز است. سطوح هدف نیز از کلی به جزئی تغیر می حیث اعجاب

با یک مطلب خاص، دامنه متغیر هدف  هاي جزئی در کالس درس و در ارتباط به سوي کمال است گرفته تا قدم

رو در اینجا به ارتباط هرمنوتیک و تعلیم و تربیت با توجه به اهداف جزئی و  گیرد. از این تعلیم و تربیت را در برمی

کلی تعلیم و تربیت می پردازیم. تاکید فلسفه براي ساختن جامعه دینی )فالسفه اسالمی( یا سوسیالیستی) 

ا امتی پایبند عدالت، حق، صواب و عقل، بر اهداف کلی و نهایی تعلیم و تربیت اشاره دارد گرا( ی فالسفه جامعه

هاي تعلیم، یک هدف  لیکن تالش مربی براي ایجاد ارتباط صحیح با متربی در کالس درس براي برداشتن گام

بیت جدید از نوع تربیتی جزئی است. ارتباط هرمنوتیک در دو بعد تربیت دینی از نوع تعالیم انبیاء و تر

هاي امروزي نیز الزمه بحث حاضر است. درضمن بحث، دلیل چنین تفکیکی که با بحث هرمنوتیک ارتباط  آموزش

 دارد روشن خواهد شد.

 

 گانه  هرمنوتیک  تربیت دینی و ساختار سه

ی از محققان تر از تعلیم وتربیت به مفهوم امروزي آن است. گفتیم که برخ سابقه تربیت دینی بسیار طوالنی

داند. این ساختار ثالثی از یک  خوانی با نام هرمس، خداي یونانی می ساختار هرمنوتیک را به دلیل ارتباط و هم
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نشانه یا پیام )متن(، یک واسطه )مفسر( و یک مخاطب تشکیل شده است و درواقع، همان ساختار مسلط در 

 حساب می آید. مناقشات تفسیر کتاب مقدس در میان مسیحیت و یهودیت به

اي بدانیم که در آن فهم متون در جهت تربیت و رشد انسان است،  پیام یا متن  که کتاب مقدس را مجموعه چنان

شود. مخاطب  یابد و از طریق رسوالن در اختیار انسان گذاشته می در قالب وحی و از فراسوي فیزیک تدوین می

ه تفسیر احتیاج دارد؛ بنابراین، تاویل ابزاري براي تربیت انسان این وحی انسان است اما او درفهم مراد اصلی آن ب

کامل به حساب می آید. تجسم وحی از نظر مسلمانان در کتاب )قرآن ( و در نظر مسیحیان در یک فرد )مسیح ( 

 (.5، ص1152وجود دارد. )آربري، ترجمه جوادي،

ن و اهل تصوف، تاویل رمزي کالم خداوند را یکتا راه در میان مسلمان، اخوان الصفا، حروفیان، اسماعیلیان، باطنیا

هاي که در قرآن آمده است، داراي معناهاي قدسی، باطنی و مرموزي هستند که  شناختند. حکایت سعادت می

کنند. کورین بارها از همانندي هرمونتیک قرآنی و هرمونتیک عرفانی  رخدادهاي را در جهان معنا تکرار می

. بنابراین بنیان فکري، آیه هاي قرآن مجید جدا از معناهاي ظاهري داراي معانی پنهان و مسیحی یاد کرده است

 شوند. باطنی هستند که به درجات به برگزیدگان و اهل معرفت و سلوک روشن می

 به بیان موالنا:

 چو قرآن که به معنی هفت توست             خاص را و عام را مطعم دراوست هم

گران مسلمان بودند که نه تنها میان ظاهر و باطن قرآن، بلکه میان  له نخستین گروه اندیشهاخوان الصفا از جم

یعنی باور به  -ترین نکته علم باطنی ظاهر و باطن علم دین و شریعت نیز تمایز قائل شدند. اسماعیلیه در مورد مهم

( واژه تفسیر در 704، ص1152مدي،با اخوان الصفا هم نظر بودند. )اح -تمایز معناي میان قرآن و علم شریعت

 : )وال یآتونک بمثل اال جئناک بالحق و احسن تفسیرا(11قرآن مجید تنها یک بار آمده است؛ در سوره فرقان، آیه 

هیچ مثلی براي تو نیاوردند، مگر انکه پاسخش را »در این آیه معناي تفسیر بیان، توضیح و شرح داده شده است 

( مفهوم واسطه در یونان باستان 704، ص1152)احمدي،« بیان)تفسیر( بیاوریم.به راستی و در نیکوترین 

، در مسیحیت حضرت مسیح و در اسالم در درجه نخست، الفاظ قرآن است. از همین جهت، میان «هرمس»

از  اي اي از تفسیر معروف به تفسیر قرآن به قرآن مشهور است. بنابراین شیوه، براي فهم آیه مفسران مسلمان شیوه

توان از آیه یا الفاظ دیگري یاري گرفت. این محدود کردن تفسیر متن به خود متن، کار دشواري  قرآن مجید می

دهد که از تفسیر به راي دور شود. در عین حال، مخاطب شامل انسانی است که  است اما به مفسر اطمینان می

هاي مختلفی از وجود  بیت از مهد تا لحد است و جنبههاي اسالمی، تر باید تربیت یابد و به تکامل برسد. در اندیشه

شود. مفهومی که تا به این جا از هرمنوتیک نقل شد،  انسان را که متشکل از بعد مادي و معنوي  است، شامل می

هرمنوتیک به عنوان وارسی و تفسیر متن بود. شاید بتوان گفت که هرمنوتیک در این معنا با معناي روان شناختی 
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مروزه بیشتر در مسائل تعلیم و تربیت مطرح است، فاصله دارد. هر چند شواهد روشنی در دست است که آن که ا

اي آشکار به  اند. حدیث )انی بعث معلما( اشاره کرده چون معلمان عمل می پیامبران نیز در انجام رسالت خویش هم

هاي عبادي و  ها، آیین ان یادگیري آموزشترین وظیفه تازه مسلمان چنین، نخستین و ارزنده این مضمون دارد. هم

آموخت، در مسائل قضایی و دادرسی آنان را  وحی الهی بوده است. پیامبر)ص( قرآن را به این گونه افراد می

ایم که  ساخت. شنیده داد و آشکار می کرد و شیوه اسالمی پیچیده ارث را بر ایشان توضیح می راهنمایی می

اند. )احمد  آموخت که گویی کودکان در مکتب و دبستان سرگرم یادگیري گونه می پیامبر)ص( به یاران خود آن

هاي تعلیم  توان گفت که شیوه تعلیم انبیاء به صورت انذار و تبشیر عمومی بوده و با شیوه ( به طور کلی می1176،

مفهوم هرمنوتیک  گیرد تفاوت داشته است. لذا بررسی و تربیت امروزي که در قالب آموزش هاي رسمی صورت می

و رابطه آن با تربیت دینی به صورتی که در گذشته وجود داشته، به آن بعد از هرمنوتیک که در آن متون دینی 

تر است. مناقشات رایج در میان مسیحیت و یهودیت و  شود، نزدیک وارسی و در بوته تفسیر و تأویل گذاشته می

مقدس نیز از جمله مصادیق موجود در رابطه هرمنوتیک با تربیت  نیز در بین مذاهب بعد از آن بر سر تفسیر کتاب

 دینی است.

 

 یابی روش هرمنوتیکی فلسفی ریشه

 ویژه به مسیحی، مقدّس متون و کریم قرآن و مسیحیّت و اسالم بین موجود هاي تفاوت به توجّه بدون برخی  

یدگر و گادامر بدست اکنند همان مباحث و نتایج که در هرمنوتیک فلسفی توسط امثال ه اناجیل اربعه، سعی می

هایی به  آمده است را بر فهم قرآن کریم نیز تطبیق دهند. غافل از آنکه چنین نظریاتی تحت تأثیر عوامل و زمینه

یابی چنین عقائدي  در ریشه (71، ص 1161اعظی،)واند که اساساً در مورد قرآن کریم مطرح نیست. وجود آمده

 رسیم: بین متفکران غربی به دو نکته اساسی می

شناسی علمی: با ظهور علم جدید و خلق صنعت نوین پس از رنسانس، نوعی انحصارطلبی و  مشکل روش. الف

ل منطقی و وحی شناسی و روش علمی در دنیاي غرب پدید آمد که عرصه را بر هر نوع عق نظري در معرفت تنگ

آسمانی تنگ کرد و علم تجربی را جایگزین همه امور مطلق و مقدس دانست. بنابراین فهم امور فراتجربی براي 

شناسی جدیدي برآمد. این  شناسی و هستی انسانِ با چنین نگاهی بسیار سخت شد و در صدد بناي نظام معرفت

یت در حقیقت دانست. هرمنوتیک نوین نیز محصولِ روش علمی هنر خود را نسبیت و شکاکیت در معرفت و نسب

 شناسی است. این نوع معرفت

ب. مشکل متون دینی: مشکل دیگري که مانند زخمی کهنه ریشه در اعماق تاریخ دینداري غرب دارد، مشکل 

شده است.  متون رسمی یهودیت و مسیحیت ـ عهد قدیم و جدید ـ است که به طور سنتی متون دینی نامیده می
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ر حالی که حقیقت جز این است و تحقیقات تاریخی و نقد سندشناسی و محتواشناسی، روشن ساخت که این د

رو با  کننده تاریخ دیانت یک قوم است نه سخن خدا و وحی. از این هاي معمولی و منعکس متون صرفاً نوشته انسان

دن این متون در ردیف متون عام تاریخی، توجه به فقدان محتوا و معناي قابل دفاع و معقول متون دینی، قرار دا

اساطیري، ادبی و فلسفی باعث شد که انسان غربی در موضوع فهم متون، به دستاویزهایی چون نادیده گرفتن 

آورنده و مؤلف در معناي متن، برجسته کردن نقش مفسّر در آن، عدم امکان دسترسی به معناي  نقش پدید

هاي مختلف و نسبیت در معانی متون ـ اعم از دینی و غیره ـ  هایی، قرائتحقیقی و نهایی و حتّی نفی معناي ن

روي آورد. همین گرفتاري آنان به دام نسبیت بود که براي فرار از آن به چاه دیگري افتادند. آنها وقتی فهمیدند 

 ن شدند کهه و قائل به ایگرایی افتاد اند براي فرار از آن در دام پوزیتیویسم و تجربه گرایی افتاده که به دام نسبی

 ،باشند  هایی که فاقد چنین ویژگی گزاره .که بتوان آنها را به تجربه در آورد دارندهایی معنی و مفهوم  تنها گزاره

معنی  هایی بی مانند خدا وجود دارد، انسان روح دارد، روح انسان غیرفانی است، معاد وجود دارد و امثال آن،گزاره

سایه افکنده و موجب قطع رابطه  ها غربیهم آثار مخرب چنین تفکراتی بر علوم انسانی شدند. هنوز  تلقی می

 انسان با آسمان گشته است.

هاي  هاي بسیار و سردرگمی دینی در مغرب زمین بود که منشأ چالش اندیشه هاي دشواري و ها زمینه ها این آري  

که ریشه در مشکالت مخصوص به مسیحیت و ،  ها ها و سردرگمی شمار است. بنابراین تعمیم این چالش بی

منطقی به نظر  ،که اساساً فاقد چنین معضالتی است، به علوم اسالمی ،شناسی غربی دارد معرفت

 (44، ص1161.)سعیدي روشن، رسد نمی

 

 اسالم و روش هرمنوتیکی

 اندیشمندان بلکه است؛ ودهنب نیز غفلت مورد امّا نشد، مطرح مستقلى گونه به گرچه اسالم، جهان در هرمنوتیک  

پرداختند که همگی فهم کتاب و  تفسیرى، به مباحثى مى و فقهى اهداف جهت خود آثار در اصولى و قرآنى علوم

هاي مختلف، از جمله  مباحث پژوهشگران دینی ما در زمینه  (.44، ص 1166)خسرو پناهکند سنّت را قانونمند می

فلسفی است؛ گرچه نام هرمنوتیک برآن  تفسیر و علم اصول)با وجود تفاوتهایی(، مشابه نظریات هرمنوتیکی ماقبل

هایی که با هرمنوتیک فلسفی تناسب داشته  ننهاده باشند. اما چنانکه گفتیم در میان مباحث اسالمی، دیدگاه

 (50،ص، 1161. )واعظی، شود ، یافت نمیباشد

 ریشه ها آن از برخی که است جدیدي هاي پرسش و مباحث طرح شاهد معاصر، دینی تفکر امروزه وجود، این با  

 فهم،  مندي زمان و مندي تاریخ  دینی، متون از نامحدود و مختلف هاي قرائت ارائه امکان. دارد جدید هرمنوتیک در

مشروعیت بخشیدن به ذهنیت مفسر و تجویزِ دخیل دانستن آن در تفسیر متن و   ،آن مستمر تغییر و سیالیت و
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اي از مباحث جدیدي است که در این  گوشه ها و انتظارات مفسر،  داوري ها و پیش تأثیرپذیري فهم دینی از دانسته

 حوزه مطرح شده است و ریشه در تفکرات هرمنوتیکی دارد. 

 اصولیون و مفسرین توسط دینی متون تفسیر وتأویل روش کرد که ادعا توان اطمینان می با اوصاف، این تمام با

 وجود هم، آن شاهد ترین مهم. نیست هرمنوتیکی روش هیچ با مقایسه قابل جامعیت، و اتقان جهت از مسلمان

اسالمی  سال دوران حیات اسالم توسط دانشمندان علوم 1400این همه قواعد منظم و مدون است که در طی 

حقیقت و مجاز، علم به ) مباحثی مانند الفاظ .آوري شده و باعث رشد و پویایی تعالیم اسالمی گشته است جمع

 متکلّم، اصول لفظیه  و  مؤلّف مراد  ثانوى، کشف اولى، تصدیقى هاى تصورى، تصدیقى وضع، انواع داللت

 از بیشتر در مشترک استعمال ترادف، و اشتراک ( التقدیر عدم اصالت االطالق، اصالت  الحقیقه، العموم، اصالت )اصالت

 مفهوم مخالف، و موافق مفهوم منطوق، و مفهوم مثل  مفاهیم، مباحث اعم، و صحیح شرعیه، حقیقت معنی،  یک

تمسک به عام قبل   مثل حجیت عام بعد از تخصیص،) مباحث عام و خاص (حصر، عدد، لقب غایت، وصف،  شرط،

ص از مخصص، تخصیص کتاب به خبر واحد، مباحث مطلق و مقید، مجمل و مبین، محکم و متشابه، نص و از فح

ها و مناهج تفسیرى، انواع تفسیر نقلى، رمزى، اشارى، شهودى، عقلى و اجتهادى،  ظاهر، تفسیر و تأویل، روش

کتب اصولی و تفسیري مسلمانان و هزاران عنوان ریز و درشت دیگر که در  (تفسیر قرآن به قرآن، تفسیر به رأى

به کمک عقل و نقل و عرف، قوانین و قواعدي   خورد. دانشمندان اسالمی از درون امثال این مسائل، به چشم می

)خسرو پناه، توان معناي متون دینی را با کمترین احتمال اشتباه فهمید. کنند که به مدد آنها می استخراج می

اي به این قدمت دارد و نه به اعتراف خود  م، هرمنوتیک مسیحی نه تاریخچهاما چنانکه دیدی (55-71،ص 1162

گرایی و  آنها داراي اصول و قواعد منظم و مدونی است که بتواند تعالیم مسیحیت را از گرفتار شدن در دام نسبی

حیت وارد هاي عمیقی بر سازمان معرفتی و دینی مسی شناختی دیگر، نجات بخشد. همین امر خدشه آفات معرفت

، ص 1164. )موسوي،رو گادامر است که خود از اندیشمندان هرمنوتیک و دنباله( 1161)ریکور ساخته است. پل

هیچ گونه هرمنوتیک کلی یا قاعده و قانون کلی براي شرح و تفسیر وجود ندارد، مگر »کند که:  اقرار می( 171

شاید بتوان یکی از ادله تحریف  ( 1161)ریکور،«تفسیر. هاي پراکنده و مخالف با هم درباره قواعد و قوانین نظریه

متون دینی و کتب مقدس یهودیان و مسیحیان را همین روش هرمنوتیکی پرتناقض آنها براي تفسیر این متون 

 دانست.
 

 دینی تربیت حیطه در هرمنوتیک انعکاس

 ارائه. دارد هرمنوتیک در ریشه ها آن از برخی که است جدیدي هاي پرسش و مباحث حوزه معاصر دینی تفکر

 آن، مشروعیت مستمر تغییر و فهم، سیالیت زمانمندي و تاریخمندي دینی، متون از نامحدود و مختلف هاي قرائت

 و ها دانسته از دینی فهم تأثیرپذیري و متن تفسیر در آن دانستن دخیل تجویز و مفسر ذهنیت به بخشیدن
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 تفکر در ریشه و است شده مطرح حوزه این در که است نویی مباحث از اي گوشه مفسر، انتظارات ها و پیشداوري

 هاي پرسش و مسائل و دهد می قرار تأثیر تحت را دینی تفکر جهت دو از مدرن هرمنوتیک .دارد هرمنوتیک

 نهد. می آن روي پیش را جدیدي

 زمینه در فهم از نظر صرف و مطلق طور به فهم درباره فلسفی تفکر به معطوف هرمنوتیک، مباحث از اي پاره -الف

 حصول وجودي شرایط و فهم ماهیت باب در تأمالت، گونه این در. فلسفی است هرمنوتیک همان این. است خاص

 و دینی معرفت آن، دامنه که شود می صادر فهم مطلق درباره عامی احکام و ها قضاوت اش، اصلی هاي ویژگی و آن

 ایجاد پیوند دینی معرفت و هرمنوتیک مباحث میان نتیجه در و گیرد برمی در نیز را دینی متون تفسیر و فهم

 .کند می

 این که گردد می موجب این و اند الهی کالم و وحی بر مبتنی( یهودیت و مسیحیت اسالم،)ابراهیمی ادیان -ب

 و دینی فرهنگ میان عمیق پیوند این. تأثیر بپذیرند ها، آن فهم و تفسیر و دینی متون از مختلف ابعاد در ادیان

 تفسیر مقبول و رایج شیوه متون، فهم و تفسیر زمینه در نو نظریات ارائه که شده موجب دینی، متون تفسیر مقوله

 .بگذارد تأثیر دینی معرفت مقوله بر و سازد رو روبه جدید هاي پرسش با را دینی عالمان و بکشد چالش به را متن

 آن اهداف و قلمرو در که فراوانی هاي چرخش علیرغم و بوده درگیر متن تفسیر مسئله با همیشه هرمنوتیک

 زمینه در نوظهور نظریات ارائه رو، این از. است داشته متن فهم مقوله به خاصی اهتمام است، شده حاصل

 .شد خواهد اثرگذار دینی تفکر حوزه بر متن هرمنوتیک

 هاي افق گشودن و ها نوآوري علیرغم بیستم، قرن از قبل یعنی هایدگري، پیش گرایی تأویل که است این واقعیت

 اصلی درونمایه به آن، هاي نحله تمام زیرا نکرد، ایجاد دینی تفکر حوزه در جدي چالشی متن، تفسیر در جدید

 ترمیم را مقبول و عام روش این اي، زاویه از کوشیدند می یک هر و بودند وفادار متن فهم متداول و سنتی روش

 فراهم بستري شد، برانگیخته شناسی نشانه و ادبی نقد در آن تأثیر تحت که مباحثی و فلسفی هرمنوتیک اما. کند

 قرار تعرض مورد رایج دینی معرفت نتیجه، در و شود جدي هاي چالش دچار متن فهم متداول روش که آورد

 (.21، ص1162)کچویان، .گیرد

 

 تفسیر رایج مسلمانان:گرایی فلسفی با  تقابل تأویل

 .گردد میئه ارا مسلمان گران پژوهش میان در رایج تفسیر شیوه با هرمنوتیک فلسفی تقابل اصلی نقاط اینجا در  

 کند عبارتند از: می فراهم را چالش این اصلی هاي زمینه که فلسفی هرمنوتیک دستاوردهاي و ها آموزه برخی از

 مفسر ذهنیت دخالت بنابراین،. است متن معنایی افق با مفسر معنایی افق امتزاج و ترکیب محصول متن، فهم -1

 .پذیرفت را آن باید که است ناپذیر اجتناب واقعیتی و است فهم حصول وجودي شرط بلکه مذموم، امر نه فهم، در
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 یکی نویسنده. آن آورنده پدیده با نه هستیم مواجه متن با ما. نیست «مؤلف مراد» درک متن، تفسیر از هدف -2

 با که است مستقلی موجود متن،. ندارد رجحانی متن خوانندگان یا مفسران دیگر بر و است متن خوانندگان از

 صاحب و مؤلف که ندارد اهمیتی مفسر براي. است مکالمه این محصول آن فهم و پردازد می گفتگو به مفسر

 .است داشته را پیامی و معنا چه القاي قصد سخن،

 فهم زیرا. دارد وجود محدودیتی، هیچ بدون متن، از مختلف هاي قرائت امکان و است پایان بی عملی متن فهم -1

 امکان از نامحدودي قابلیت او، معنایی افق و مفسر تغییر واسطه به و است متن با مفسر معناي افق امتزاج متن،

 انتها بی و مختلف تفسیرهاي و ها قرائت امکان نتیجه در و پایان بی هاي ترکیب احتمال پس. آید می فراهم ترکیب

 .دارد وجود متن از

 .نداریم متن از تغییري غیرقابل و نهایی درک و ندارد وجود سیالی و غیر و ثابت فهم گونه هیچ -4

 عنصر زیرا. نیست پذیر امکان واقع، با مطابق فهم به یابی دست امکان معناي به متن، عینی درک -7

 هاي دانسته پیش الجرم دریافتی، در و است فهم حصول شرط( مفسر داوري پیش و ذهنیت یعنی)سوبژکتیو

 .کند می دخالت مفسر

 متن افراطی تفسیر براي وسیعی میدان و دارد «تفسیري گرایی نسبیت» با کامل سازگاري فلسفی، هرمنوتیک -7

 .گشاید می

 «معتبر تفسیر» نام به چیزي اصل در که زیرا. ندارد وجود نامعتبر از معتبر تفسیر سنجش براي معیاري -5

 حال داند، می «مؤلف مراد درک» را آن از هدف آورد، می میان به سخن چیزي چنین از که دیدگاهی. نداریم

 مفسران که این علت به و نیست مؤلف مقصود درک دنبال به هرگز و است «محور مفسر» فلسفی هرمنوتیک که آن

 کدام هیچ که گیرد می شکل متن از متفاوتی کامالً هاي فهم بود، خواهند متفاوت معنایی افق داراي و متنوع متن،

 نامید یا برتر از دیگران دانست. معتبر توان نمی را

 از ناشی مشکالت آید، می حساب به تفسیر و فهم ماهیت درک زمینه ارتقایی تفسیري جدید هاي دیدگاه اینکه با

 نیست مواجه مشکل این با صرفاً فهم و تفسیر به فلسفی هرمنوتیک محورانه مفسر رویکرد. است جدي بسیار آن

 رویکرد این که باشد این حادتر مشکل شاید. کند می وارد حوزه این به را التیامی غیرقابل و حاد گرایی نسبی که

 متن که شود شمرده مجاز کسی هر که هنگامی. برد می سؤال زیر را پیام انتقال براي تالش معناداري و معقولیت

 منتقل را خاصی پیام بکوشد شخص که دارد معنا چه کند تفسیر و فهم خواهد می خود که گونه آن را پیام یا

 دهنده پیام خواست و نظر مورد شکل به پیام انتقال از بتوان که نیست این براي تضمینی هیچ منظر این از. کند

 از دیگرگونه یا معوج و کج هاي تفسیر مانع تواند نمی نیز دهنده پیام یا نویسنده حتی آن از باالتر شد و مطمئن

 مورد معناي به پیام یا متن خواندن از دیگران که شود این خواهان تواند نمی اساساً بلکه شود خود کتاب یا پیام
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 به خاص حقی یا شأن نویسنده فلسفی هرمنوتیک دیدگاه در. دهند قرار نظر ملحوظ را آن یا داشته توجه وي نظر

 در است اي خواننده او. دارد قرار خود متن خوانندگان یا مخاطبان دیگر وضع نظیر وضعیتی در او بلکه ندارد متن

 نویسنده از مستقل وجودي شود می نوشته متن که هنگامی دیدگاه این براساس خود متن دیگر خوانندگان میان

 نویسنده آنچه از برکنار را خویش خاص حیات متن و میرد می نویسنده متن نوشتن با واقع در کند می پیدا آن

 فاقد اعتنایی متن نوشتن از او مقاصد و نویسنده به اعتنایی بنابراین. کند می آغاز خواهد می یا داشته انتظار

 .است شناختی روش و شناختی معرفت الزامات یا توجیهات

 گرفتار گرایی نسبی ورطه در را ما و ساخته معنا بی را متن فهم که نیست این فلسفی هرمنوتیک مشکل بنابراین

 بفهمند، را وي متن یا دیگري کنند می تالش که است کسانی یا مخاطبین براي نه آن عمده مشکل حتی .کند می

 منتقل را خود پیام متن نوشتن خالل از و ساخته دیگري مفهوم «خود» خواهند می که است کسانی براي بلکه

 این به. سازد می معنا بی و ناممکن را نوشتن و گفتن سخن بلکه فهم، تنها نه فلسفی هرمنوتیک معنا این به. سازند

 ناموجه و معنا بی را زندگی بلکه سازد می ناممکن را تفسیر و فهم فلسفی هرمنوتیک یا تأویلی جدید دیدگاه معنا

 آن پیامدهاي حال این با. کند نمی ایجاد اشکال زندگی هاي حوزه از خاص حوزه یک در صرفاً دیدگاه این. کند می

 با بتوان اگر. ندارد وجود حوزه این در آن قبول براي امکانی رو هیچ به که است آمیز تناقض آنچنان دین حوزه بر

 عمالً نحوي به است ناسازگار زندگی ضروري الزامات و حیات بدیهیات با که آفرین مشکل و آمیز تناقض دیدگاه این

 دیانت که اسالم دیانت مورد در ویژه به ندارد، امکان دین نفی با جز کار این دین حوزه در شد، سازگار و آمد کنار

 ماورایی ء مبدا ناحیه از پیام انتقال بر متکی اساساً ادیان. دارد انکاري غیرقابل درستی و صحت ویژه به است خاتم

 دهنده پیام مقصود و مراد درک که است آن به منوط ادیان اهداف تحقق امکان بلکه و مقبولیت. هستند متعالی و

 بلکه کند، منتقل را خود پیام بتواند باید دهنده پیام تنها نه فلسفی هرمنوتیک دیدگاه برخالف یعنی. باشد ممکن

 است شده طرح منظور این به اسالمی کالم در عصمت نظریه اساساً. باشد مطمئن آن درست انتقال به نسبت باید

. گردد می متزلزل دین اعتبار و بنیان تضمین این بدون چون. سازد فراهم را اطمینانی یا تضمین چنین بتواند که

 امکان و معقولیت تضمین، این عالوه به اما. شود منتقل درستی به پیام که است این کننده تضمین صرفاً عصمت

 .باشد داشته وجود مخاطبین سوي از دهنده پیام درک مورد در تضمین که است آن به منوط دین

 خداوند تالش و پیام انتقال به اقدام کنند تفسیر و درک را پیام بخواهند هرگونه مخاطبین که بدانیم مجاز ما اگر

 مورد در نظریه این مشکل اما شود، می معنا بی و نامعقول وحی انزال و رسل ارسال طریق از انسان هدایت براي

. شود نمی قائل خود پیام تفسیر در دهنده پیام براي خاصی امتیاز هیچ دیدگاه این. شود نمی ختم جا همین به دین

 نخواهد دوا دردي کنیم پیدا دسترسی دهنده پیام به طریق آن از بتوانیم که کنیم پیدا راهی اگر حتی بنابراین

 ملزم را خود مخاطبین  اي ندارد تا  اجازه یا امکان هیچ تفسیري رویکرد این براساس خداوند یعنی دهنده پیام. شد
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 و منظور علیرغم حتی خواهند می که هرگونه توانند می مخاطبین چون اما کند، پیام آن از خود موردنظر معناي به

 و معنا بی نباشد غرض نقض اگر وحی انزال و رسل ارسال در خداوند اقدام کنند؛  تفسیر را وي دین خداوند قصد

 نیز بشر بلکه ندارد وجود معنایی و معقولیت خداوند اقدام در تنها نه منظر این از. است اي نتیجه هرگونه فاقد

 است ناممکن انتظار این چون باشد داشته خداوند از هدایتی انتظار تواند نمی

 

 نتیجه گیري:

 ویژه به مسیحی، مقدّس متون و کریم قرآن و مسیحیّت و اسالم بین موجود هاي تفاوت به توجّه بدون برخی

یدگر و گادامر بدست اکنند همان مباحث و نتایج که در هرمنوتیک فلسفی توسط امثال ه اناجیل اربعه، سعی می

هایی به  آمده است را بر فهم قرآن کریم نیز تطبیق دهند. غافل از آنکه چنین نظریاتی تحت تأثیر عوامل و زمینه

در  .فهم و تفسیر کانون هرمنوتیک قرار گرفته است، م مطرح نیستاند که اساساً در مورد قرآن کری وجود آمده

شناسی علمی: با ظهور  مشکل روش( الف. رسیم یابی چنین عقائدي بین متفکران غربی به دو نکته اساسی می ریشه

شناسی و روش علمی  نظري در معرفت علم جدید و خلق صنعت نوین پس از رنسانس، نوعی انحصارطلبی و تنگ

اي غرب پدید آمد که عرصه را بر هر نوع عقل منطقی و وحی آسمانی تنگ کرد و علم تجربی را جایگزین در دنی

همه امور مطلق و مقدس دانست. بنابراین فهم امور فراتجربی براي انسانِ با چنین نگاهی بسیار سخت شد و 

ر خود را نسبیت و شکاکیت شناسی جدیدي برآمد. این روش علمی هن شناسی و هستی درصدد بناي نظام معرفت

مشکل ( ب شناسی است. در معرفت و نسبیت در حقیقت دانست. هرمنوتیک نوین نیز محصولِ این نوع معرفت

متون دینی: مشکل دیگري که مانند زخمی کهنه ریشه در اعماق تاریخ دینداري غرب دارد، مشکل متون رسمی 

شده است. در حالی که  طور سنتی متون دینی نامیده مییهودیت و مسیحیت ـ عهد قدیم و جدید ـ است که به 

حقیقت جز این است و تحقیقات تاریخی و نقد سندشناسی و محتواشناسی، روشن ساخت که این متون صرفاً 

رو با توجه به  کننده تاریخ دیانت یک قوم است نه سخن خدا و وحی. از این هاي معمولی و منعکس نوشته انسان

اي قابل دفاع و معقول متون دینی، قرار دادن این متون در ردیف متون عام تاریخی، اساطیري، فقدان محتوا و معن

ادبی و فلسفی باعث شد که انسان غربی در موضوع فهم متون، به دستاویزهایی چون نادیده گرفتن نقش پدید 

معناي حقیقی و نهایی  آورنده و مؤلف در معناي متن، برجسته کردن نقش مفسّر در آن، عدم امکان دسترسی به

همین   هاي مختلف و نسبیت در معانی متون ـ اعم از دینی و غیره ـ روي آورد. و حتّی نفی معناي نهایی، قرائت

ها وقتی فهمیدند که به دام  گرفتاري آنان به دام نسبیت بود که براي فرار از آن به چاه دیگري افتادند. آن

که تنها  گرایی افتاده و قائل شدند به این آن در دام امثال پوزیتیویسم و تجربه اند براي فرار از گرایی افتاده نسبی

هایی که  هایی داراي معنی و مفهوم هستند که بتوان آنها را به تجربه در آورد و بعینه مشاهده کرد و گزاره گزاره
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انی است، معاد وجود دارد و باشند؛ مانند خدا وجود دارد، انسان روح دارد، روح انسان غیرف  فاقد چنین ویژگی

شدند. هنوز هم آثار مخرب چنین تفکراتی بر علوم انسانی مغربیان سایه  معنی تلقی می هایی بی گزاره امثال آن،

دینی در  اندیشه هاي دشواري و ها زمینه ها این آري  افکنده و موجب قطع رابطه انسان با آسمان گشته است.

ها و  شمار است. بنابراین تعمیم این چالش هاي بی بسیار و سردرگمی هاي مغرب زمین بود که منشأ چالش

شناسی غربی دارد( به علوم اسالمی )که  )که ریشه در مشکالت مخصوص به مسیحیت و معرفت ها سردرگمی

هاي  هرمنوتیست (44، ص1161. )سعیدي روشن، رسد اساساً فاقد چنین معضالتی است( منطقی به نظر نمی

که با گذشت زمان موضوع  اند کرده این اصطالح را بررسی دیگران شالیرماخر، دیلتاي، هایدگر وبسیاري همچون 

 هرمنوتیک از حوزه تفسیر متن خارج شده و به عرصه علمی مختلفی از جمله تعلیم و تربیت دینی راه یافته است.

 .مورد نقد و بررسی قرار دهیم در این پژوهش سعی بر آن شده است تا نظریه هرمنوتیک را از منظر تربیت دینی

 در که فراوانی هاي چرخش علیرغم و بوده درگیر متن تفسیر مسئله با همیشه د هرمنوتیکده یافته ها نشان می

 نوظهور نظریات ارائه رو، این از. است داشته متن فهم مقوله به خاصی اهتمام است، شده حاصل آن اهداف و قلمرو

 از پیش هرمنوتیک که است این واقعیت .شد خواهد اثرگذار دینی تفکر حوزه بر متن هرمنوتیک زمینه در

 در جدي چالشی متن، تفسیر در جدید هاي افق گشودن و ها نوآوري علیرغم بیستم، قرن از قبل یعنی هایدگر،

 وفادار متن فهم متداول و سنتی روش اصلی مایه درون به آن، هاي نحله تمام زیرا نکرد، ایجاد دینی تفکر حوزه

 که مباحثی و فلسفی هرمنوتیک اما. کند ترمیم را مقبول و عام روش این اي، زاویه از کوشد می یک هر و بودند

 دچار متن فهم متداول روش که آورد فراهم بستري شد، برانگیخته شناسی نشانه و ادبی نقد در آن تأثیر تحت

نشان داد هرمنوتیک فلسفی  نتایج .گیرد قرار تعرض مورد رایج دینی معرفت نتیجه، در و شود جدي هاي چالش

سازد. به این معنا دیدگاه جدید تفسیري یا  نه تنها فهم، بلکه سخن گفتن و نوشتن را ناممکن و بی معنا می

کند، با این حال  معنا و موجه می سازد، بلکه زندگی را بی هرمنوتیک فلسفی نه تنها فهم و تفسیر را ناممکن می

. رو امکانی براي قبول آن دراین حوزه وجود ندارد هیچ چنان تناقض آمیز است که به در حوزه دین آن پیامدها آن

آفرین که با بدیهیات حیات و الزامات ضروري زندگی ناسازگار است  اگر بتوان با این دیدگاه تناقض آمیز و مشکل

دهد که روش تفسیر  گیري نشان می رو نتیجه این از د.کنار آمد، در حوزه دین این کار جز با نفی دین امکان ندار

متن توسط مفسرین و اصولیون مسلمان از جهت اتقان و جامعیت، قابل مقایسه با روش هرمنوتیکی  نیست و به 

توان گفت که شیوه تعلیم و تربیت انبیاء به صورت انذار و تبشیر عمومی بوده و با شیوه تعلیم و  طور کلی می

گیرد تفاوت داشته است. لذا بررسی مفهوم هرمنوتیک و  ر قالب آموز هاي رسمی صورت میتربیت امروزي که د

که در متون دینی  فلسفی رابطه آن با تربیت دینی به صورتی که در گذشته وجود داشته، به آن بعد از هرمنوتیک

 .تر است شود، نزدیک وارسی و در بوته تفسیر گذاشته می



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

510 

A Comparative Study and Criticism of Philosophical Hermeneutics and Religious Training 
Abbas Shekari (PhD holder) 

Fatemeh Hesampour (…) 

Tayebeh Gholami (…) 

 

Abstract 

The main purpose of current research is to study and critique philosophical hermeneutics in light of 

religious teachings. In doing so, the research has enjoyed George Brady’s descriptive-comparison 

methodology (explication, interpretation, comparison, and contrast). This is an attempt to answer 

these questions: What is hermeneutics? (mention the sorts and classifications); what differences, if 

any, are there between Western theorists’ view of hermeneutics in the domain of religion and that 

of Islam? Some scholars endeavor to adapt the hermeneutic philosophy of some Western 

philosophers like Heidegger and Gadamer for interpreting holy Quran, with no care for the 

differences between Islam and Christianity. This is while hermeneutic notions have been formed 

under some factors and situations which do not apply to holy Quran. 
Key Terms: Philosophical Hermeneutics, critical, religious teachings, understanding and 

interpretation, religion 
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 های تربیت دینی و ارائه راهکارهایی برای  اصالح آن از منظر نومعتزلیان معاصربررسی چالش

 

 8صاحبه ساالر، 3عزیز سواري

 

 چکیده

معاصر و ارائه راهکارهایی جهت این نوشتار که با هدف بررسی چالش هاي تربیت دینی از دیدگاه نومعتزلیان 

به عنوان یک جریان فکري نوظهور در  "نومعتزله"تحلیلی انجام گرفته پس از معرفی  -اصالح آن و با روش سندي

هاي پیش روي تربیت دینی، مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. تاریخ اسالم معاصر، دیدگاه آنان را درباره چالش

 عقب مسئول این گروه، نظر است. به اسالم دنیاي بازسازي و پیشروي عوامل یافتن نومعتزلیان اصلی دغدغۀ

 رواج اثر جایگاه عقل در گرفتن نادیده و از اسالم نادرست هايفهم و تفسیرها بلکه نیست؛ اسالم مسلمانان، ماندگی

لمان، به دو مقوله مرتبط نومعتزلیان معاصر در برخورد با نظام تربیت دینی کشورهاي مساست.  گرياشعري افکار

هاي تربیتی و دوم ارائه راهکارهایی جهت اصالح آن. در گام اول نومعتزلیان اند: اول نقد نظامبه هم پرداخته

هاي آموزشی را در کشورهاي مسلمان ستیزي، جزمیّت نظامنگري، آزاديهایی همچون خردستیزي، قشريچالش

صلح، راهکارهایی همچون تأکید بر آزادي، عقالنیت، نوآوري، تجدد، تنوع، شناسایی کرده و در گام دوم به عنوان م

 اند.گفتگو، نقد، تأمین فرصتهاي آموزشی برابر براي مردان و زنان را در تربیت دینی پیشنهاد کرده

 هاي تربیتتعلیم و تربیت، تربیت دینی، نومعتزله، چالش کلمات کلیدی:

 

 مقدمه. 3

اند و در این میان  قطعی همۀ معظالت جوامع بشري را در تعلیم و تربیت صحیح دانستهحکیمان و عالمان عالج 

توان یافت  اي را می جایگاهی خاص دارد. تربیت دینی از دیر باز مورد توجه بوده است، کمتر جامعه 1تربیت دینی

دهد که همۀ جوامع به  که با دین و تربیت دینی سر و کاري نداشته باشد. نگاهی گذرا به تاریخ بشر نشان می

(. درعصر حاضر اهمیت تربیت دینی و پافشاري برآن، ناشی از عوامل 11: 1167اند )داودي، نوعی دیندار بوده

هاي فرهنگی دربرابر هجوم تمدن مادي بیشتر شده است )مشایخی متعدد جدیدي از قبیل عقب نشینی ارزش

امروز از یک  جهان ینى و بازخوانى مجدد آن مطابق با تغییراتهاى دلزوم نگاهى دوباره به آموزه(. 50: 1160راد،

مصرف گرایى به سوى معنویات و و  طرف و گرایش انسان دردمند و خسته از دستاوردهاى فرهنگى تکنولوژى

                                                   
 )نویسنده مسئول مکاتبات( azizsawari@gmail.comایران.  ،اهواز ،گروه علوم تربیتی، شهید چمرانانشگاه د.1
 sahebesalar@gmail.comایران. ، اهواز ،گروه علوم تربیتی، چمران شهید .دانشگاه2

- Religious Education 3 
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با این وجود،  به این بحث قدیمى را فراهم آورد. توجه دوباره دلبستگى هاى دینى و آرمانى از طرف دیگر موجبات

: 1110راد، هایی مواجه بوده است )ظاهريد تربیت و خصوصاً تربیت دینی همیشه و به ویژه امروز با چالشفرآین

هاي پیش روي تربیت دینی و ارائه راهکارهایی (. بر این اساس پژوهش حاضر همّ خود را صرف بررسی چالش1

 قرار داده است. "نومعتزله"براي اصالح آن از منظر جریان 

 قرن دو به ظهور آن، نزدیک از است که اسالم جهان در کالمی برجسته هايها و جریانگرایش از یکی ،نومعتزله 

 عقالنی تفسیر ارائه» یعنی "معتزله" کار مهم جنبه به توجه با معاصر، نواندیشان (. این11: 1165گذرد )وصفی، می

جدید  مسائل با آن را هايآموزه و و آراء اسالم را احیاء کرده در فکري مکتب این کوشندمی «شریعت و وحی از

: 1161)غروي، بیایند  مسائل این براي مناسبی هايگیريموضع و هاحلراه دورة مدرنیته تطبیق دهند و در نتیجه

 متأخر طبقه و اصرار دارند "افراطی گراییعقل" بر نوعاً اما ندارند؛ واحد نظر هازمینه همه در افراد این (. اگر چه1

 کنند. اندیشمندانمی تأکید دینی هايآموزه از بسیاري منديتاریخ بر همچنین و غربی خودبنیاد عقل بر آنان

 پردازيکالمی نظریه مباحث اسالمی به ویژه علوم گوناگون هايزمینه خود در معتزلی اسالف همانند نومعتزلی

 است، مطرح شده غربی انسانی علوم در که جدیدي هايروش از معتزله، مبانی بر عالوه زمینه در این و اندکرده

 و سیلی شده اسالم جهان در هاي فکريچالش و جنجال باعث مواردي در آنان هايدیدگاه رو ازاین اند؛برده بهره

 و فکري جریان این به اهمیت توجه با. (117: 1161است )گلی و یوسفیان،  ساخته آنها متوجه را اعتراضات از

دیدگاه آنان در مورد تربیت و  است، بررسی وجود آورده به که هاییچالش و اسالم جهان در آن روزافزون نفوذ

 یابد.می ضرورت خصوصاً تربیت دینی اهمیت و

 

 . مبانی نظري مقاله8

دهی حیات فردي و  ي دوران معاصر، تعیین جایگاه دین و به تبع آن نگاه دینی در سامانهاي جد یکی از مناقشه

ي زندگی را فرا اي است که همه (. برخی بر این باورند که دین برنامه1: 1166اجتماعی بشر است )صفایی مقدم،

ي ابعاد زندگی  هاي اجتماعی برخاسته از اعتقادهاي دینی است و تربیت دینی در همه ي ارزش گیرد، پس همه می

هاست و لذا دوران جدید دوران تکثر و تفاوت (. اما برخی دیگر بر این باورند که11: 1160مطرح است )ناصر، 

 نظر قرار دهد. تربیت دینی باید ویژگی هاي این عصر را مد

شده  توسط اندیشمندان به ویژه فالسفه تربیت بیان در مورد ارتباط دین و تربیت هاي گوناگونیو نظریه هادیدگاه

تربیتى و مربیان قرار داده است  پردازان فان، نظریهتر در مدار توجه فیلسو چه امروزه این بحث را بیش آن است:

 (.1: 1160)مشایخی راد، ارتباط دین و تربیت شده است گیر بحث متفاوتى است که دامن دیدگاه کامالً

پذیرى نظام تعلیم و  هرگونه تاثیر برخى با جدایى کامل دین از تربیت و عدم کارایى و ثمربخشى آن در این حوزه
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ها دانند. آنماوراءالطبیعه و خرافات بر عقل و علم مى تفوق ن امرى کهنه، قدیمى و متعلق به عصرتربیت را از دی

 کودکى بشر و مخالف با عقل و علم مى دانند و چنین ادعا مى کنند که امروزه بشر باردین را متعلق به عص

برد امور مربوط  پیش ریزى وهترى براى برنامتر خود ظرفیت مناسب هاى عقل و شناخت دقیقتمسک به پیشرفت

اى منفى از کارکرد بسیارى از آموزه چهره يارائه اکنون با رفع بسیارى ابهامات از زندگى انسان و به خویش دارد.

ها در ساخت شخصیت انسان به هاى کهنه و قبول نقش آن سنت سک بههاى خرافى در طول اعصار گذشته تم

انحراف انسان از رشد و پیشرفت و دست و پا زدن در ابهامات غیرقابل حل  فروگذارى بینش جدید و يمنزله

 علم وزدگى و تقبل نقش منحصر براى این طرز تفکر را در جهان معاصر نوعى علم يبتوان ریشه است. شاید

تب مکاد و در مکاتب فلسفى منعکس کننده نوعى الحا برخی از توانایى انسان در شناخت آن دانست، امرى که در

 (. 1-10ت )همان،روان شناسى در قالب رفتارگرایى محض بروز و ظهور پیدا کرده اس

در نظام تعلیم و تربیت پذیرفته  در مقابل، برخى دیگر لزوم اعطاء نقشى مناسب به دین و قبول تاثیرگذارى آن را

ها به انسان و دین وع نگاه آنتربیت انسان وابسته به ن گستره اند. اما نحوه و میزان تاثیرگذارى و حضور دین در

اى دینى از تمام موضوعات مربوط به انسان چهره يمقوله هاى دینى درصدد ارائه ربکید أاست. گروهى با ت

که چگونه  ینا .مى باشند ،دینى دارند ها حتى معتقد به دینى کردن بسیارى از علوم که ماهیتى غیر آن هستند،

در خور بحث مفصل و خارج از  کند امرىاى توجیهى خود را مستحکم مىهگیرد و پایهاین اعتقاد شکل مى

تعلیم و تربیت، دین و مسائل اجتماعى قائل به  ر امرحوصله این جستار است. امروزه بسیارى از صاحب نظران د

د، )ظاهري را اى مناسب از آن در سطح مدارس هستند و لزوم حضور چهره نوعى اثربخشى دین در تعلیم و تربیت

1160 :12.) 

 

 . مرور پیشینه ها0

هاي بسیار دور در تاریخ فکر و فلسفه  بحث از تربیت دینی، بحث از امري محال و ممتنع نیست؛ چراکه از زمان 

با  (.15: 1170،مایر) هاي دینی ــ اعم از الهی و بشرساخته ــ وجود داشته است بشري، امر تربیت در بستر نظام

صورت گرفته  "جریان نومعتزله"و همچنین در  "تربیت دینی"هایی که  در مورد  توجه به گستردگی پژوهش

هاي آن انجام هایی که در مورد تربیت دینی و چالششود. ابتدا  به پیشینهها اکتفا میاست، تنها به برخی از آن

 پردازیم. شده، می

 سخنان مبناي بر دینی تربیت در مؤثر وانعم و عوامل تحلیل و بررسی نام با پژوهشی در( 1166) تهامی و صالحی

 است اسالمی جوامع مسائل ترین اساسی از یکی دینی تربیت که این به اشاره با البالغه، نهج در( ع)علی حضرت

 مبناي بر آن در مؤثر موانع و عوامل شناسایی و دینی تربیت و تربیت مفهوم تبیین به دارد؛ فراوانی هاي بحث که



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

517 

 جهانی نسبت بررسی عنوان تحت اي مقاله در( 1166) رهنما و زارچی اند. رضایی پرداخته( ع)علی امام سخنان

 در دینی تربیت شدن، جهانی محور؛ چهار در دینی تربیت با شدن جهانی نسبت بررسی به دینی تربیت با شدن

 هاي چالش با مقابله راهکارهاي و دینی تربیت براي شدن جهانی احتمالی هاي چالش شدن، جهانی عصر

 نوآوري ضرورت عنوان با که( 1166) نجفی و جعفري میرشاه نسب؛ تقوي تحقیق ينتیجه .اند پرداخته احتمالی

 جامعه در که؛ است آن از حاکی شده انجام فلسفی و دینی علمی، مبانی منظر از دینی تربیت هاي روش در

 مخاطبان نیاز جوابگوي بتواند تا رود پیش روز تغییرات با متناسب و همگام باید نیز دینی تربیت فرایند معاصر،

 . نماید می ضروري را دینی تربیت هاي روش و ها شیوه در نوآوري و نظر تجدید بازنگري، امر، این. باشد خود

 هاي چالش و دینی تربیت تحلیلی بررسی"ي کارشناسی ارشد خود با عنوان ( در پایان نامه1110ظاهري راد )

 و شدن جهانی کلی؛ بخش پنج دینی تربیت روي پیش هاي چالش براي "اسالمی هاي آموزه بر تأکید با رو پیش

 اهداف و دینی تربیت شروع زمان دینی، گرایی کثرت ،(تربیت شبه) تربیتی هاي شیوه از برخی دینی، تربیت

 کند.را مشخص می دینی تربیت

هایی انجام گرفته است که چند مورد را به طور خالصه مرور اما در مورد جریان نومعتزله نیز تحقیقات و پژوهش

 کنیم:می

پس از مقایسه معتزله قدیم با معتزله معاصر و   "معرفی معتزلیان معاصر"اي با عنوان ( در مقاله1161غروي )

احمد بررسی مبانی فکري این دو گروه، به معرفی افراد سرشناس این جریان نوظهور همچون امین الخولی، محمد 

 خلف اهلل، محمد عابد الجابري، نصر حامد ابوزید، حسن الحنفی و ... پرداخته است. 

 معتقدند که این  "جریان شناسی نومعتزله"پژوهشی با عنوان  -اي علمی( در مقاله1161گلی و یوسفیان )

 گرایی عقل پایۀ بر اسالم معرفتی بناي تجدید دنبال به و جوید می قدیم معتزلیان آراي در را خود خاستگاه جریان،

 نقاط اسالم، جهان در نومعتزله جریان گیري شکل عوامل بررسی این مقاله پژوهشگران به همچنین در .است

 هاي دیدگاه و نظري مبانی اجمالی بررسی و نقد و معتزله مکتب با نومعتزله کالمی جریان میان افتراق و اشتراک

 اند.پرداخته فکري جریان این داران طرف کالمی

عرب، پس از  جهان معاصر نومعتزلیان منظر از عالی اي با عنوان آموزش( در مقاله1114سواري و همکاران )

ي به عنوان یک جریان فکري نو ظهور در تاریخ اسالم معاصر، دیدگاه این فالسفه را درباره "نومعتزله"معرفی 

ترین به باور نومعتزلیان، مناسبتحلیل قرار داده است.  آموزش عالی در جامعه اسالمی امروزي، مورد تجزیه و

ي معاصر اسالمی، به کمک آموزش دانشگاهی )التّعلیم الجامعی( ي آغاز و احیاي مقوالت ارزشی در جامعهنقطه

شود پژوهشی با عنوان بررسی چالش هاي تربیت دینی از منظر نومعتزلیان معاصر میّسر خواهد شد. یادآور می

 نگردید.مشاهده 
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 شناسی مطالعه  روش. 4

تحقیق را آثار و  این است. قلمرو تحلیلی انجام گرفته اي و رویکردتحقیق با راهبرد کیفی، راهکار کتابخانه این

 دنبال به محقق و دهدمی تشکیل ي آناندرباره مکتوب هايي معاصر و همچنین متني نومعتزلهکتب فالسفه

 اندیشمندان مسلمان در مورد تربیت دینی و چالش هاي پیش روي آن است.دیدگاه این  تحلیل و تجزیه

 

 )بحث و بررسی( ها. یافته1

هاي پیش روي تربیت دینی و ارائه راهکارهایی براي اصالح آن از دیدگاه هدف نوشتار حاضر، بررسی چالش

تزلیان شناخته شود و  سپس سعی باشد، لذا در ابتدا بایستی اندیشه و مبانی فکري نومعنومعتزلیان معاصر می 

هاي آن را از آثار و کتب آنان جویا شویم. در پایان نیز خواهیم کرد دیدگاه آنان را در مورد تربیت دینی و چالش

 ها توسط این فالسفه مسلمان معاصر ارائه شده خواهیم پرداخت.به مهم ترین راه حل هایی که براي این چالش

 به آنان عمده ویژگی که شود می اطالق کالمی فرقه به و است اسالمی معارف و علوم هحوز در آشنایی نام معتزله

 و سنت اهل تفکر از را خویش راه ایشان سانینبد و بود الهیاتی و کالمی هايآموزه تفسیر در " عقل" کارگیري

 اندیشمندانی و بصري حسن چون کسانی رهبري به معتزلیان .ساختندممتاز می بودند گرا نقل بیشتر که جماعت

 پاي نو جامعه در که جدیدي هاي اندیشه و اجتماعی  سیاسی حوادث دنبال به و عبدالجبار قاضی و جاحظ چون

(. اینان در مباحث الهیات و اثبات و تبیین 1: 1161)غروي،  کردند ظهور اسالم تاریخ در بود آمده پدید اسالمی

تدالل عقلی و آزاد اندیشی را بر هر چیز دیگر مقدم می داشتند؛ از این رو اصول عقاید اسالمی، تعقّل منطقی و اس

)فضایی،  کردندسنجیدند و تفسیر میها را با موازین عقلی و منطقی میهاي قرآن و حدیثظاهر مخصوص آیه

1160 ،126.) 

 معتزله کار مهم جنبه این به توجه با عربی، کشورهاي در عمدتاً معاصر، تجددخواهان و نواندیشان از گروهی امروزه 

-آموزه و آراء تطبیق و اسالم در فکري مکتب این احیاي با کوشندمی "شریعت و وحی از عقالنی تفسیر ارائه" یعنی

 مناسبی هايگیري موضع و ها حل راه آمده، بوجود مدرنیته دوره تحوالت دنبال به که جدید مسائل با آن هاي

(. آنان می کوشند به وسیله ارائه تفسیري نو از اسالم که مطابق با 1: 1161 )غروي،بیایند  مسائل این براي

 مقتضیات زمانه باشد به نوسازي میراث اسالمی بپردازند.

( و همچنین 1277-1117اسدآبادي ) الدین جمال سید توانمی را خواهانه تجدد عمدتاً هايجنبش این سلسله سر

 عناصر دیگر از اهلل خلف احمد محمد و الخولی امین چون دانست. کسانی( 1121شاگردش محمد عبده )متوفی 

دانست.  عربی کشورهاي و مصر در معتزلیان نو جنبش گذارانپایه توان می را اینان که هستند جریان این اياندیشه

 حنفی نحس حسین، طه عصفور، جابر ،(مراکش)الجابري  عابد به محمد توانمعاصر می  نومعتزلیان از دیگر 
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 الطالبی محمد ،(دانشگاه األزهر  سابق طهطاوي )رئیس بدوي، عبدالرحمن ،(مصر)ابوزید  حامد نصر ،(مصر)

 به نسبت عقالنی رویکرد اتخاذ به جهت که (11: 1165کرد )وصفی،  تبار( اشاره عرب کانادایی)احمد  لیال ،(تونس)

 اند.شده نامیده نومعتزله دینی، متون تفسیر

 آنان متأخر طبقه و اصرار دارند "افراطی گراییعقل" بر نوعاً اما ندارند؛ واحد نظر هازمینه همه در افراد این اگر چه

 نومعتزلی کنند. اندیشمندانمی تأکید دینی هايآموزه از بسیاري منديتاریخ بر همچنین و غربی خودبنیاد عقل بر

در  و اندکرده پردازيکالمی نظریه مباحث اسالمی بویژه علوم گوناگون هايزمینه خود در معتزلی اسالف همانند

از  اند؛برده بهره است، مطرح شده غربی انسانی علوم در که جدیدي هايروش از معتزله، مبانی بر عالوه زمینه این

 را اعتراضات از و سیلی شده اسالم جهان در هاي فکريچالش و جنجال باعث مواردي در آنان هايدیدگاه رو این

 بسیاري حتی دنیا، هاي دانشگاه بیشتر در دیگر سوي از .(114: 1161است )گلی و یوسفیان،  ساخته آنها متوجه

 در یا و اعتزالی افکارشان دارند، دست در را آن معارف و اسالم تدریس کرسی که کسانی اسالمی، کشورهاي از

 دستگاه شناخت آن، ضعف و قوت نقاط همراه به جریان اصل شناسایی رو این از است؛ جدید اعتزال راستاي

  رسد. می نظر به ضروري امري دستگاه، آن موشکافانه نقدهاي و تحلیل همراه به آنان اجتماعی و معرفتی

 

 گیري نومعتزلهعوامل و دالیل شکل  -1-3

 علمی، گستردة هاي پیشرفت و تحوالت از آنان آگاهی سبب استعمارگر، غربی کشورهاي با مسلمانان رویارویی

 متفکران روي پیش مختلف، هاي عرصه در را گوناگونی هايپرسش و شد غربی کشورهاي اجتماعی و سیاسی

چیست؟ در این  مسلمانان ماندگی عقب و غرب پیشرفت علت که بود این هاپرسش این از یکی داد. قرار مسلمان

 فیلسوف نمونه، دین اسالم معرفی کردند. براي را اسالمی کشورهاي ماندگی عقب دلیل از مستشرقان  میان برخی

1رنان ارنست فرانسوي،
 علم نام با که آنچه هر و ندارد وجود علم و اسالم بین سازگاري گونههیچ که کرد ادعا 

 مانند اسالم رنان، ارنست نظر است. از یونانی متون از محض يترجمه شود، می شناخته اسالمی فلسفۀ یا اسالمی

 را اسالم نیز، فرانسوي ار سیاستمد و مورخ ،2است. هانوتوکس آزاد اندیشۀ و خردگرایی مخالف مذهبی، عقاید دیگر

 دانست.می کشورهاي مسلمان ماندگی عقب مسئول

 میراث که شدند معتقد گروهی :آورد پدید را جریان سه مسلمانان، ماندگی عقب علت به پاسخ اسالم جهان در

 کنار اسالم، جهان ماندگی عقب حلراه رو ازاین است؛ کنونى بحران ابعاد از بخشی مسئول و زیانمند اسالمی،

 مدرنیته، و غرب هجوم مقابل در آنچه شدند معتقد هستند، معروف سلفیه به که دیگر گروهی. است اسالم گذاشتن

 گروه .است اسالمی میراث به عمل و حفظ شود، می تمدن احیاي سبب و کندمى حفظ را مسلمانان يویژه هویت

                                                   
1 -Ernest Renan 

2 - Hanotex 



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

516 

 از نو تفسیرى ارائۀ وسیله به کوشند مى آنان .است دینی میراث نوسازى آنها رویکرد که گرفت شکل نیز سومى

 .دهند نشان مدرنیته با سازگار را آن و بپردازند اسالمی میراث نوسازى به باشد، زمانه مقتضیات با مطابق که اسالم

 :دانست امور این را نومعتزله مکتب گیري شکل مهم عامل دو خالصه طور به توان می باال مطالب به توجه با

 ماندگی مسلمانان عقب عامل عنوان به اسالم معرفی درمورد مستشرقان شبهات به پاسخ -

ي اسالمی  )گلی و یوسفیان، جامعه در تحول ایجاد منظور به معتزله آراي احیاي با اسالمی اندیشۀ بازسازي  -

1161: 117). 

 

 هاي نومتزلیانمبانی فکري، اصول و روش -1-8

 عقب مسئول این گروه، نظر است. به اسالم دنیاي بازسازي و پیشروي عوامل یافتن نومعتزلیان اصلی دغدغۀ

 اثر در "عقل"جایگاه  گرفتن نادیده و از اسالم نادرست هايفهم و تفسیرها بلکه نیست؛ اسالم مسلمانان، ماندگی

-نمی است، قدر و قضا و جبر مروج که اشعري فکري نظام طریق از که معتقدند است. آنها گرياشعري افکار رواج

 از را مسلمانان جبر، به عقیده و قدر و قضا مقابل در تسلیم اندیشۀ زیرا یافت؛ دست اسالم جهان پیشرفت به توان

 تأکید انسان اختیار و اراده آزادي بر که معتزله مکتب اگر آنها، نظر است. به کرده گیرشان زمین و داشته باز حرکت

 پیشرفت راه نومعتزلیان رو ازاین داشتند؛ امروز از بهتر ایطی شر مسلمانان بود، حاکم مسلمانان میان در داشت،

 دانند. می اسالم جهان در معتزله مکتب احیاي و اشعري مکتب تعالیم گذاشتن کنار در را مسلمانان

نومعتزلیان اشاره کرد. « سکوالریسم»و « علم گرایی»، «عقل گرایی»توان به نومعتزلیان معاصر میاز مبانی مهم 

همانند معتزلیان قدیم، بر حاکمیت عقل تاکید دارند. براي نمونه، نصر حامد ابوزید از متفکران مشهور نومعتزلی 

که اساساً خود وحی نیز بر آن استوار  اصل و آغاز، همانا حاکمیت عقل است. سلطه اي»گوید: در این زمینه می

است. عقل قابلیت خطا دارد ولی به همان نسبت قادر به تصحیح خطاهاي خویش نیز می باشد و مهم تر این که 

(. از نشانه هاي عقل گرایی نومعتزلیان جدید این 174و  171، 1162)ابوزید، « عقل، یگانه ابزار ما براي فهم است

معتزلیان قدیم به تفسیر عقالنی متون دینی می پردازند و در مواردي که متن ظاهري است که آن ها همانند 

قرآن و حدیث با احکام عقلی ناسازگار است، به تاویل دست می زنند و عبارات را بر مجاز یا استعاره حمل می 

وم بشري در بررسی یا معیار قرار دادن جدیدترین دستاوردهاي عل« علم گرایی(.  »5، 1160کنند)عدالت خواه، 

آموزه هاي دینی، یکی دیگر از مبانی نومعزلیان است. آن ها به جاي این که آموزه ها و تعالیم اسالمی را مالکی 

براي ارزیابی یافته هاي علوم بشري قرار دهند، با معیار قرار دادن علوم بشري و قواعد آن، به سراغ قرآن و روایات 

ري از گزاره هاي موجود در قرآن و احادیث نبوي اند که با علوم بشري سازگار باشد می روند و به دنبال ارائه تفسی

است. « سکوالریسم»(.  از مبانی دیگر که بسیاري از نومعتزلیان به آن اعتقاد دارند، 120، 1161)گلی و یوسفیان، 
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دبیات، هنر و به طور کلی دانش با اتخاذ چنین مبنایی، آن ها دعوت به اسالمی کردن را نه تنها در فقه، بلکه در ا

(. در 121مردود دانسته و با دینی کردن مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و علمی مخالفت می کنند )همان: 

مجموع می توان این گونه بیان نمود که نومعتزلیان تالش دارند با تفسیري لیبرالیستی و مدرن از دین اسالم، به 

نموده و تداوم تفکر اسالمی را در دنیاي امروزي ممکن سازند. اصولی که  نزدیکی اسالم و تفکر مدرن کمک

 معتزلین جدید دنبال می کنند به قرار زیر است:

 تأکید بر عقل و بهره گیري دوباره از آن در پرتو دانش جدید -

 محور قرار دادن انسان و آن را مخاطب اساسی قرآن قرار دادن -

 در حوزه هاي اندیشه و فرهنگ ممکن است بازگشت به اسالم تنها با احیاي عقل -

 نصوص دینی تنها یک وجه از وجوه حیات آدمی را پوشش می دهد -

 زبان مهم ترین ابزار یک قوم در فهم و نظام بخشی جهان است و جدا از فرهنگ و واقعیت نیست -

 سکوالریسم فهم راستین علمی از دین است -

 تفسیر عقالنی اموزه هاي دینی -

 وزه هاي فلسفیبهره گیري از آم -

 فلسفه به منزله سرچشمه تفکر و تفسیر و تبیین شناخت جهان و جامعه است. -

 

 ها و راهکارهاتربیت دینی؛ چالش -1-0

اي را به خود اختصاص تعلیم و تربیت و به ویژه تربیت دینی نسل جوان در نظر نومعتزلیان معاصر جایگاه ویژه 

ي اسالمی معاصر را مطلوب جامعه "نظام آموزشی"هاي خود کتابداده است. نویسندگان نومعتزله کمابیش در 

کنند. ي آزادي، عقالنیت، دموکراسی و نقد باشد، طرفداري میاند. آنان از نظام آموزشی که بر پایهترسیم کرده

سواري و دانند )نومعتزلیان در نقد نظام آموزشی کنونی، آن را مروّج نوعی انقیاد فرهنگی و وابستگی به سنت می

 (.1114همکاران، 

توان گفت که آنان به دو عنصر مرتبط با مراجعه مستقیم به آثار پژوهشی و کتب اندیشمندان نومعتزلۀ معاصر می

هاي تربیتی و به ویژه تربیت دینی کنونی کشورهاي مسلمان، نظام 1اند: اول: نقدبه هم در تربیت دینی توجه کرده

 هایی جهت اصالح آن.دوم: ارائه و پیشنهاد راهکار

دهند و هاي آموزشی و تربیتی کشورهاي مسلمان را در بوته نقد قرار مینومعتزلیان معاصر، در گام اول نظام

                                                   
: نقد العقـل العربـی  اند، از جمله: محمد عابدالجابري )به ویژه نقد عقل و اندیشه اسالمی پرداخته "نقد"ي بسیاري از نومعتزلیان معاصر به مقوله -1

نقـد  (، حامـد ابوزیـد )  1111: من االجتهاد الی نقد العقل االسالمی، 1116: قضایا فی نقد العقل الدینی نقد العقل اإلسالمی،(، محمد آرکون )2007
 ( و ... .2006: الخطاب الدینی
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هایی از جمله؛ خردستیزي، قشري نگري، آزادي ستیزي، جزمیّت و مخالفت آن با هر نوع نوآوري، تجدد را چالش

م( در نقد تربیت دینی برخی از کشورهاي مسلمان 2010 -1126ون )اند. براي نمونه محمد آرکبراي آن برشمرده

اند: معتقد است که این کشورها با تحریم عقل فلسفی اسالمی، تنها به یک گروه از علماي دین اجازه حضور داده

اند که گویی پرسشی از این حوزه اي سامان دادهکشورهاي اسالمی، نظام آموزشی و تربیتی خود را به گونه»

ها اند. آناند و تنها به علماي سلفی، اجازة حضور دادهها درهاي فکر و اندیشه را به روي خود بستهخیزد! آنبرنمی

اند. این کشورها نظام آموزشی و تربیتی خود را از ابتدایی تا سطوح عالی دانشگاهی در خدمت این قشر نهاده

دانند. در چنین کشورهایی، نهاد دولت و نهاد ممنوعات میمحرمات و  هرگونه خردگرایی و نقد اندیشه را دایرة

دانند. ها از نوگرایی، عقالنیت و فلسفه، هیچ نمیکنند. آنآموزش دین، هر دو در کنار هم، نقش یکسانی ایفا می

 ها حتی حاضر نیستند شکوفایی گذشته اسالمی در بغداد، قاهره و اندلس را یادآور شوند. خرد فلسفی اسالمیآن

گیرند و از سخن گفتن از ي اسالم را در نظام آموزشی خود نادیده میدانند. بزرگان فلسفهرا بر خود ممنوع می

 مصاحبه با آرکون(. 116: 1165هراسند )وصفی، رابطه بین عقل و دین، می

تربیتی کشور  م( یکی دیگر از بزرگان فالسفه نو معتزله معاصر، در نقد نظام2010 -1141همچنین حامد ابوزید )

نظام آموزشی کنونی ما در همه سطوح آن، از »کند: خود و به ویژه نظام آموزشی دانشگاه األزهر مصر بیان می

کند، بلکه با تمام توان، ارزش مهد کودک گرفته تا دانشگاه، نه تنها در برابر این ارزش مطلوب )آزادي( مقاومت می

توان دریافت که اصالح مقررات و قوانین پروراند. به سهولت میر خود میمتناقض آن )یعنی انقیاد و وابستگی( را د

ها )تکنولوژي( هیچ گونه ها و تجهیز مدارس با رایانههاي درسی و حتی مرمت و بازسازي ساختمانو تغییر برنامه

ارزش آزادي پی  تحولی در نظام آموزشی براي ما حاصل نخواهد کرد؛ تغییر تنها زمانی رخ خواهد داد که معلم به

 (.25: 1117وگوي آزاد و بدون پیش شرط احترام بگذارد )ابوزید، ببرد و به اصل گفت

هاي نهادهاي آموزشی فعلی کشورهاي مسلمان در تربیت ها و کاستینومعتزلیان پس از برمالء نمودن ضعف

عقالنیت و نوآوري در تربیت دینی، در گام دوم به عنوان مصلح، راهکارهایی همچون تأکید بر آزادي، تشویق 

هاي آموزشی درس دینی، تاکید بر روش گفتگو و نقد سنت در کالس دینی، حمایت از تجدد و تنوع در برنامه

هاي فلسفی نوین همچون درس دینی، تاکید بر برابري فرصتهاي آموزشی براي مردان و زنان، طرفداري از روش

تقالل و عدم وابستگی نظام تربیتی به هیچ حزب یا نهاد سیاسی، تحلیل فلسفی زبان، هرمنوتیک، تأکید بر اس

 اند.مخالفت با تقلید کورکورانه و تعصبات بی جا، تحمیل و زور را در تربیت دینی پیشنهاد داده

ي نومعتزله که ( استاد زبان و ادبیات عرب دانشگاه قاهره و یکی از نخستین فالسفه1617 -1117امین الخولی )

ن بار، روش هاي مطالعات ادبی را در مطالعه قرآن بکار برد و روش خاصی در تفسیر مطرح نمود براي اولی

در دین را سر می دهد. وي در  "تجدد"( در بیشتر آثارش، شعار 116-111: 1166)موسوي مقدم و امیدوار، 
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الف پیشرفت و تغییر کند که اسالم هیچ وقت مخبه صراحت اعالم می« المجددون فی االسالم»کتاب معروف خود 

را راه چاره ارائه  "اجتهاد"نبوده و بر عکس اساس و اصول تجدید و نوگرایی در دین اسالم آمده اند و در این مورد 

می دهد. همچنین به حدیثی از پیامبر اشاره می کند که فرمود: خداوند در هر صد سال، فردي را می فرستد که 

 (.47: 2014ی، دین امت من را تجدید می کند )الخول

 ارائه داده است. وي دانشگاه اصالح ضرورت درباره را مفصلی بحث« فی فکرنا المعاصر»کتاب  در نیز حنفی حسن

 و تامین زیر شرط دو که دهد انجام کامل صورت به را خود يوظیفه و نقش تواندمی زمانی دانشگاه که است معتقد

 استقالل بایستی دانشگاه عبارتی به باشد، شده محدود و مشخص دولت و دانشگاه بین رابطه اول باشند: شده فراهم

 تعریف و مشخص دانشگاه اعضاي بین ارتباط دوم باشد، و آزاد کامالً دولت فشار و سلطه اعمال از و باشد داشته

این  را دانشگاه استقالل ادامه در و است، دانشگاهی مختلف شوراهاي انتخاب در دموکراسی وجود منظور باشد، شده

 اینکه به دلیل امر این که زیرا نیست، جامعه از آن جداسازي معنی به دانشگاه استقالل»کند: گونه تعریف می

 تفکر و اندیشه آزادي نمودن فراهم دانشگاه، استقالل از منظور بلکه نیست، پذیرامکان است جامعه از جزئی دانشگاه

 (.221: 1161ممکن در آن است... )حنفی،  حد تا

 در صراحت به او می کند معرفی توانمند آموزشی نظام تحقق یک شرط مهم ترین را "آزادي" ابوزید نیزحامد  

تنها راه گذر از » کند که:در اهمیت و لزوم ارزش آزادي در نظام تربیتی بیان می "التفکیر فی زمن التکفیر"کتاب 

توانمند است که قادر به رشد و  "نظام آموزشی"ک هاي معاصر در همه سطوح، داشتن یمشکالت و غلبه بر بحران

هاي عقالنی، جسمانی، روانی و حتی خیالی انسان باشد. به غیر از این ي استعدادها و تواناییي همه جانبهتوسعه

گردد. ولی طریق، راه دیگري سراغ نداریم. نظامی که در آن باید حتی به هنرهاي زیبا، آداب و فنون انسانی توجه 

و در « پذیر نیستدر جامعه امکان "آزادي"و گسترش فرهنگ  د گفت که تحقق چنین نظامی بدون اشاعهبای

-... مقصود ما از آزادي، آزادي تفکر، آزادي بحث، آزادي مناظره و گفت"کند: ادامه آزادي را بدین گونه تشریح می

اي است، که محقق )متفکر( ناگزیر از شدهگونه محدودیت و پیش فرضی و یا اهداف از پیش تعیین وگو بدون هیچ

 ها است.وصول به آن

 

 گیرينتیجه .6

جریان فکري اسالمی جدید )نو معتزله( به دنبال آن است، تا پارادایم هاي درون سنت را به منظور همنشینی با 

به دنبال آنند تا نگاه ها هاي بومی بیابد. آنهاي نوسازي در اندیشیدن را پشتوانهمفاهیم مدرنیته ترسیم و شیوه

سنت را به مفاهیمی چون آزادي و حقوق عمومی، حق اختالف و حقوق بشر، جهانی شدن و رابطه با دیگري، 

رابطه بین ملت و دولت، توسعه و حاکمیت، فقه سیاسی، تعلیم و تربیت و مسائلی از این دست را روشن نمایند و 
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 (. 7: 1165اي زمان، دست یابند )وصفی، در نهایت به تعریف جدید از دین ورزي به مقتض

اند. این اي نمودهاي به تربیت کنونی کشورهاي مسلمان عنایت ویژهنومعتزلیان معاصر در آثار خود به گونه

هاي بزرگی همچون نادیده گرفتن نظام تربیتی کنونی کشورهاي مسلمان با چالشاندیشمندان بر این باورند که 

ستیزي روبرو است. بنابراین ه جبر، جهل، تقلید کورکورانه، اطاعت، خودکامگی و آزاديجایگاه عقل، ترویج عقید

تواند جوابگوي نیازهاي آدمی در دنیاي کنونی گردد. آرمان نومعتزلیان در درجۀ اول احیاي این نوع تربیت نمی

ی بخش و تأکید بر تفسیر و هاي تدریس نقادانه، آزادانه و رهایعقالنیت فراموش شده اسالمی و طرفداري از روش

 تأویل به روز از قرآن و سنت نبوي در تربیت دینی است.

 کنند:ها تأکید فراوان میدر مجموع نومعتزلیان معاصر در تربیت دینی بر این مقوله

 تأکید فراوان بر آزادي در تعلیم و تربیت 

 تاکید بر عقالنیت و فهم در تربیت دینی 

  تشویق تفکر و نوآوري و خالقیت در تربیت دینی 

  تأکید برگفتگو، نقد و مباحثه در تربیت دینی 

 شناسی هاي فلسفی جدید همچون هرمنوتیک، فلسفه تحلیل زبان، روش هاي تاریخی، جامعهاستفاده از روش

 و آنتروپولوژي در بررسی سنت 

  تربیت دینی هاي آموزشی برابر براي مردان و زنان درتأمین فرصت 

  هاي دینیتوجه به آموزش خاص اقلیت 

  هاي جامعه معاصرطرفداري از تحقیقات علمی و بنیادي جدید براي حل بحران 

  مبارزه با جهل و خرافات و همچنین تقلید کورکورانه در تربیت دینی 

 هاي آدمی )عقلی، عاطفی، بدنی، تخیلی( در تعلیم و تربیت دینیي جنیهتوجه به همه 

   تأکید بر استقالل و عدم وابستگی نظام آموزشی به هیچ نهاد یا حزب دولتی 

  توجه به موضوعاتی همچون هنر، موسیقی و ادبیات جهانی و تأکید بر گنجاندن آنها در برنامه درسی 

 

 . منابع و ماخذ7

 العربی.. بیروت: نشر المرکز الثقافی النص، السلطه، الحقیقه( 1117ابوزید، نصر حامد. )

 . قاهره: نشر مکتیه المدبولینقد الخطاب الدینی( 2006ابوزید، نصر حامد. )

 . قاهره: نشر مرکز دراسات الوحده العربیه.نقد العقل العربی(. 2007الجابري، محمد عابد )

 و الثقافه( امین الخولی و االبعاد الفلسفیه للتجدید. قاهره: موسسه هنداوي للتعلیم 2014الخولی، یمنی طریف. )
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 . بیروت: دار الطلیعه.الیوم اإلسالم نفهم کیف الدینی؛ العقل نقد فی قضایا( 1116آرکون، محمد. )

 . بیروت، نشر دار الساقی.من االجتهاد الی نقد العقل االسالمی( 1111آرکون، محمد. )

 یر للطباعۀ و النشر.. الطبعه العربیه الثانیه، بیروت: دار التنوفی فکرنا المعاصر( 1161حنفی، حسن. )

. جلد دوم: تربیت دینی، قم: پژوهشگاه حوزه و سیره تربیتی پیامبر)ص( و اهل بیت )ع(( 1167داودي، محمد. )

 دانشگاه.

. هاي پیش رو با تأکید بر آموزه هاي اسالمیبررسی تحلیلی تربیت دینی و چالش( 1110ظاهري راد، جعفر. )

 شهید چمران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه

پاییز  سوم، شماره اول، ، سالمعرفت کالمی«. نومعتزله شناسی جریان(. »1161گلی، جواد و یوسفیان، حسن. )

 .117 -142 ص ،1161

، سال هشتم، بهار و (مشکوه النورمجلۀ حکمت سینوي )«. معاصر معتزلیان معرفی(. »1161غروي، سعیده. )

 .27و 24شماره ، 1161تابستان 

نومعتزلیان؛ گفت اختصاصی با نصر حامد ابو زید، عابد الجابري، محمد ارکون و حسن ( 1165وصفی، محمدرضا. )

 . تهران: نشر نگاه معاصرحنفی

«. تاریخی قرآن در دوره معاصر -روش شناسی تفسیر ادبی( »1166موسوي قدم، سید محمد و امیدوار، جنان . )

 یز و زمستانمجلۀ پژوهش دینی، شماره نوزدهم، پای

(. آموزش عالی از منظر نومعتزلیان معاصر جهان عرب. چکیده مقاالت ششمین همایش 1114سواري و همکاران )

 انجمن فلسفه تعلیم و تربیت، تهران، دانشگاه شهید بهشتی

 (. مبانی تربیت از نگاه امام سجاد)ع(، اهواز: نشر رَسِش1166صفایی مقدم، مسعود )

(، قم، انتشارات پژوهشکده ي مجموعه مقاالت تعلیم وتربیت دینی)ترجمه(. 1160دین )ال مشایخی راد، شهاب

 حوزه و دانشگاه.

ي آموزشی و  زاده، قم، انتشارات مؤسسه ، ترجمه: علی حسینبررسی تطبیقی تربیت دینی(. 1160ناصر، ابراهیم )

 پژوهشی امام خمینی )ره(.
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 جان راولز تحلیلی بر مولفه های عدالت آموزشی از نظر

 

 3مریم انصاري

 8معصومه رجبی

 

 چکیده

بررسی تاریخ نظام هاي آموزش و پرورش دنیا نشان می دهد که عدالت و عدالت محوري همواره یکی از دغدغه 

هاي فیلسوفان تعلیم و تربیت بوده است. در هر جامعه اي مردم عموماّ انتظار دارند که نظام آموزش و پرورش 

زندگانی اجتماعی بهتر و عادالنه تري سوق دهد. در واقع، این نهاد تعلیم و تربیت است که جامعه را به سوي 

مسئول پرورش شهروندانی عدالت محور و تداوم بخش جامعه عادالنه است. در این راستا بکارگیري نظرات 

شیوه ي تحلیلی فیلسوفان و اندیشمندان تعلیم و تربیت حائز اهمیت است. به همین خاطر مقاله ي حاضر با 

عدالت آموزشی راولز در این  بپردازد. جان راولزدرصدد است به معرفی و تحلیل مؤلفه هاي عدالت آموزشی از نظر

در برنامه درسی.  يو نابرابر نابرابري ها درمنابع، نابرابري در روابط مقاله از سه منظر مورد توجه قرار گرفته است:

رسیدن به هدف اصلی آموزش، باید به تفاوت هاي فردي میان کودکان توجه نتایج تحلیل ها نشان داد که براي 

نمود و هیچ کس نمی تواند اصل توجه به توانایی هاي فردي را بدون در نظر گرفتن این حقیقت که در افراد 

 مختلف متفاوت است، نادیده بگیرد. 

 راولز عدالت آموزشی، برابري آموزشی، نابرابري آموزشی، جان :کلمات کلیدی

 

 بیان مساله

بررسی تاریخ نظام هاي آموزش و پرورش دنیا نشان می دهد که عدالت و عدالت محوري همواره یکی از دغدغه 

هاي مسئوالن تعلیم و تربیت بوده است. وجود دیدگاهها و تعاریف مختلف از مفهوم عدالت اهمیت این موضوع را 

نهادهاي پایه و مؤثر هر جامعه، نهاد تعلیم و تربیت است، که هم در نظام هاي آموزشی روشن می سازد. یکی از 

می تواند عاملی جهت تحقق عدالت باشد و هم متأثر از آن شود. در هر جامعه اي مردم عموماّ انتظار دارند که 

طریق  نظام آموزش و پرورش کارکردها و وظایف گوناگونی براي اعضاي آن انجام دهد، از جمله این که جامعه را از

فراگرد آموزش و پرورش، به سوي زندگانی اجتماعی بهتر و عادالنه تري سوق دهد. در بعدي دیگر، این نهاد تعلیم 

                                                   
  email::m.ansaryy@gmail.comهیات علمی دانشگاه پیام نور، گروه علوم تربیتی. تهران. ایران، -1

 ،comgmail@masoomehrajabi690.دانشگاه ازاد اصفهان )خوراسگان(   کارشناس ارشد تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت،-2
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و تربیت است که مسئول پرورش شهروندانی عدالت محور و تداوم بخش جامعه عادالنه است. ارتباط میان عدالت 

امی که از لزوم آموزش همه اعضاي جامعه فارغ از و آموزش و پرورش، محدود به موارد فوق الذکر نیست؛ هنگ

جنسیت، نژاد، مذهب و ... سخن به میان می آید، زمانی که وجود مدارس خصوصی با امکانات آموزشی بهتر، براي 

دانش آموزان با سطح رفاه اقتصادي باال که از چشم انداز عدالت، چالش برانگیز می شود، مبحث عدالت شروع می 

 گردد.

ام آموزشی را یک سیستم که داراي ورودي)اعم از دانش آموز، معلم، منابع مالی و ...( و خروجی، و فرایندي اگر نظ

که در محیط و براي محیط فعالیت می کند در نظر بگیریم، در برقراري عدالت باید نگاهی کالن به همه این اجزاء 

اي برنامه درسی، مدیریت آموزشی و ارزشیابی وجود داشته باشد و بر اساس عدالت گزینش شده باشند؛ فراینده

تحصیلی عادالنه باشد و همچنین اصل رعایت عدالت در رابطه ي نظام آموزشی با محیط اجتماعی، اقتصادي و 

 سیاسی مدنظر قرار گیرد. 

 که یکی از فالسفه ایست که در زمینه عدالتجان راولز، در این مقاله مؤلفه هاي عدالت آموزشی از نظریات 

آموزشی تئوریهایی ارائه داده است و تا حدي مورد قبول جامعه تعلیم و تربیت قرن حاضر قرار گرفته، مبناي کار 

دو اصل بنیادي را براي طرح جامعه مورد نظر خود پیشنهاد می  فیلسوف معاصر آمریکاییقرار گرفته است. این 

 :ان یابد کهدر عدالت مورد نظر راولز، شرایط باید به گونه اي سام کند.

هر شخصی داراي حقی برابر براي بیشترین آزادي اساسی سازگار با یک آزادي مشابه براي دیگران  نخست: -

 .)اصل آزادي( است

نابرابري هاي اجتماعی و اقتصادي جامعه که همواره گریزناپذیرهستند، بیشترین منفعت را براي کم بهره  :دوم -

 .ل از مناصب و مراتب مبتنی بر نظام فرصت هاي برابر باشد )اصل برابري(ترین افراد به وجود آوردند و مزیت حاص

 (1151)راولز،

. نظریه ي عدالت راولز با گذشته هیچ جامعه اي همخوانی ایده راولز در باب عدالت بسیار خالق و مستحکم است

که زمانی دسترسی به  ندارد. زیرا تعلیم و تربیت در گذشته براي همه ي اقشار جامعه نبوده است؛ همان طور

تعلیم و تربیت جزء آرمان هاي تربیتی افالطون، الک، روسو و کمنیوس بوده و این نشانگر آن است که تعلیم 

تربیت همگانی نبوده است. در نظر گرفتن این نظریه به عنوان آرمان، حاکی از آن است که هر جامعه اي براي 

دارد که باید  "تفاوت"و  "تساوي"لز دو اصل اساسی با عناوین کلی نزدیک شدن به این آرمان باید تالش کند. راو

هر دو اصل را مد نظر قرار داد. با در نظر گرفتن این دو اصل وجود مدارس متفاوت همچون مدارس غیر انتفاعی و 

رد که به ... که االن در کشور ایران رایج است قابل توجیه است، ولی ایشان در بحث تفاوت، آن تفاوتی را می پذی

نفع اقشار محروم باشد. حال آنکه مدارسی چون مدارس غیر انتفاعی در جهت ابقاي شکاف طبقاتی هستند و در 
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نتیجه با این اصول ذکر شده همخوانی ندارند. فارغ از بحث نظریه راولز، در اسناد آموزشی کشور، بحث برابري 

زشی وجود دارد که بطور کامل محقق نشده است. آموزش از لحاظ دسترسی اقشار مختلف و از نظر کیفیت آمو

 بحث کارایی یک نظریه در عمل، وابستگی زیادي به محدودیت هاي موجود در جامعه دارد.

همه ي انسان ها در برخورداري از حقوق خویش با هم برابرند؛ هر چند که با هم متفاوت اند. انسان ها با وجود 

و به نظراتشان توجه شود. همچنین حق دارند تا از فرصت هاي اجتماعی متفاوت بودن حق دارند تا شنیده شوند 

برابر بهره گیرند. همه ي افراد جامعه، به خصوص افراد با نیازهاي ویژه حق دارند همچون دیگران از امکانات و 

نوعی دانش مواهب تعلیم و تربیت بهره مند گردند. هر فعالیتی و اتفاقی که در مدرسه به وقوع می پیوندد و به 

آموزان در آن درگیرند، فعالیتی آموزشی است. نظام آموزشی باید از نظام حذف کننده به سمت یک نظام آموزشی 

فراگیر حرکت کند. در تعلیم و تربیت نوین گفته نمی شود که کودک قادر به یادگیري نیست، بلکه اگر یادگیري 

وانع و مشکالت موجود بر سر یادگیري همگانی را شناسایی محقق نشود، علت را جویا می شوند. به هر حال باید م

کرده و به حداقل رساند. این موانع ممکن است در بخش قوانین و مقررات آموزشی، امکانات و تجهیزات مورد نیاز 

 آموزشی یا نیروي متخصص یا محتواي برنامه ي آموزشی باشد. 

هش حاضر با شیوه ي تحلیلی درصدد است که مولفه هاي با توجه به اهمیت عدالت آموزشی در نظام آموزشی پژو

 عدالت آموزشی از نظر راولز را مورد تحلیل قرار دهد.

 

 مفهوم عدالت آموزشی:

عدالت آموزشی را می توان از دو دیدگاه متفاوت بررسی کرد. آن را می توان به عنوان هدف یا به عنوان وسیله اي 

اجتماعی مورد توجه قرار داد. در مفهوم لیبرال کالسیک، برابري یعنی در جهت تحقق هدف بلند مدت برابري 

همه ي افراد بدون توجه به نژاد، رنگ، منشأ اجتماعی و ملی، در حقوق برابر و آزادند. در این مفهوم، برابري در 

وسیالیستی، آموزش به این معنی است که افراد باید در شروع زندگی کاري و آموزش برابر باشند. در یک نگاه س

آموزش به عنوان وسیله ي اصلی برابر سازي تفاوت هاي اجتماعی دیده می شود. برابري عدالت آموزشی زمانی 

 .(1،2000محقق می گردد که همه ي افراد در دست یابی به آموزش برابر باشند )لینونین

قتصادي، سیاسی، فرهنگی مفهوم برابري فرصت هاي آموزشی مفهومی است نسبی که به تبع شرایط اجتماعی، ا

جامعه در حال تغییر است و تا کنون سه شکل مشخص به خود گرفته است: برابري فرصت هاي آموزشی به معنی 

درونداد مساوي، برابري فرصت هاي آموزشی به معنی فرآیند مساوي و برابري فرصت هاي آموزشی به معنی 

 .(25،ص1156برونداد مساوي )جوادي، 

                                                   
1 leinonen 
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د روش هایی در نظام تربیتی فراهم آید که مظهر برقراري رابطه ي توازن میان مربّی و متربّی طبق اصل عدل بای

باشد. روش هاي مترتّب شامل روش تکلیف به قدر وسع، روش انذار و روش مجازات به قدر خطا می شود. مربّی 

مجازات، انذار را مقدّم می کند  در پیروي از اصل عدل، در مقام تکلیف، وسع فرد را معیار قرار می دهد و در مقام

تا آن را از ظلم بر کنار دارد که انذار، منطق مجازات است و سرانجام به وقت مجازات ، از قدر خطا در نمی گذرد 

 (.164، ص 1111)باقري، 

 آن از ملزومات پیشرفت در هر کردن عدالت واالترین ارزش و آرمان براي رستگاري انسان است که امروزه، فراهم

هایی  اي براي تحقق عدالت است. ارزش ها وسیله باشد و در حقیقت، همه کوشش ویژه جامعه اسالمی می جامعه به

هایی هستند که عدالت هم الزمه آن است و هم ملزوم آن و اگر آزادي و برابري به  همچون آزادي و برابري ارزش

 عدالت منتهی نشوند، ارزشی نخواهند داشت.

فراتر از یک مفهوم اخالقی و نیازمند ساز و کارهاي  آموزشیهومی اخالقی است ولیکن عدالت عدالت در پایه، مف

استوار است و  آموزشیعدالتی  کنی بی باشد. پیشرفت واقعی نیز بر الزام اخالقی ریشه مناسب براي تحقق آن می

ترین پشتوانه  عنوان مهم اخالق بهعدالتی باشند. در این راه، تقویت  الگوهاي پیشرفت نیز باید قادر به تقلیل بی

وجود  مهم است، زیرا تمامی عواملی که در ایجاد اخالق اجتماعی یک جامعه مؤثر هستند، در به آموزشیعدالت 

ها و باورها در کنار عوامل اقتصادي، فرهنگی، سیاسی و جغرافیایی  آمدن عدالت نیز تأثیر دارند. اعتقادات، ارزش

 می مؤثر هستند که همگی در تحقق عدالت نیز نقش دارند.در شکل گرفتن اخالق عمو

جانبه به عدالت  واقعیت نیز نشانگر آن است که زمان آن فرارسیده که الگویی براي پیشرفت، مبتنی بر نگرش همه

شده از دستاوردها و  هاي آموخته گیري از تجارب و درس ترین منبع گسترش عدل و با بهره عنوان مهم به

 جوامع دیگر تدوین گردد.هاي  ناکامی

محور براي پیشرفت و رستگاري انسان بر همگان آشکار است. در زمان طرح الگوهاي  امروزه، گذر از الگوهاي غرب

ها  شمار بود ولیکن در حال حاضر، سئواالت زیاد و پاسخ ها بی ها سئواالت محدود و پاسخ فوق، براي نتایج آن

 محدود است.

لیف به قدر وسع، انذار و مجازات به قدر خطا، کودک تکلیف پذیر می شود و تکلیف و دراصل عدل و روش هاي تک

مجازات بستگی و نسبتی با هم دارند، از این رو پیروي از اصل عدل در این زیر مرحله ضرورت می یابد. چنان که 

ایت داشت. هر یک در توضیح عدل گفته شد، به مقتضاي عدل باید به وسع هاي نوعی، گروهی و شخصی افراد عن

از شیوه هاي این اصل در زیر مرحله ي مورد بحث قابل استفاده است. در مقام تکلیف، باید وسع مخاطب یا 

مخاطبان )به صورت گروه( را هم از حیث فهم تکلیف و هم از حیث قدرت بر عمل آن مراعات کرد. به هنگام 

هوشیار کرد و هشدار داد، زیرا بدون انذار، مجازات به تخطّی از تکلیف ، نخست باید فرد را نسبت به عواقب آن 
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ظلم می گراید. سرانجام به هنگام مجازات ، باید قدر خطا را در نظر گرفت و از دخالت دادن عوامل دیگر 

 (270، ص 1111خودداري کرد. )باقري، 

عموم افراد جامعه به یکی از مؤثرترین راه هاي تحقق عدالت اجتماعی تأمین فرصت هاي یکسان براي دسترسی 

آموزش و پرورش است و همه آحاد انسانی حق دارند از آموزش و پرورش و چگونگی بهره مندي از آن می باشد. 

بر همین مبنی کشورها به خصوص کشورهاي در حال توسعه در صدد ایجاد فرصت هاي برابر دسترسی همگان به 

 (1161آموزش و پرورش هستند. )عبدوس ،

اي براي افزایش رفاه کلی، میزان خاصی نابرابري ضروري است. با این همه، به سختی می توان به در هر جامعه 

دنبال برابري بود ولو اینکه به بدبختی همه ي بیانجامد، یعنی اگر تنها راه به دست آوردن برابري، پذیرش 

ب افراد آن را رد می کردند.آدم ها موقعیتی بود که در آن همه ي افراد به گونه اي )برابر( تیره بخت باشند، غال

برابري را به آن اندازه می خواهند که بتواند آنان را پیوسته به رفاه همگانیِ ممکن نائل گرداند. البته مردم بر 

اساس آموزه هایی که بخواهند توجه آنان را از بی تفاوتی به درخواست تغییر از یک جهت به جهت دیگر معطوف 

ی ، براي به دست آوردن برابري، سختی قابل مالحظه اي را تحمل خواهند کرد، بعضی دیگر کنند، متفاوتند. بعض

به منظور افزایش رفاه کلی، به نابرابري هايِ شگرف بی اعتنا می شوند. در واقع، وقتی بخشی قابل مالحظه از 

 (.216، ص2004جامعه راضی است، تغییر اجتماعی به سختی به وجود می آید )نادینگز،

 

 عدالت و برابري در تعلیم و تربیت از نظر راولز

هر شخصی، داراي مصونیتی مبتنی بر عدالت است که حتی بهورزي و خیر جامعه به عنوان یک کل، نمی تواند 

آن را پایمال کند؛ به این دلیل، عدالت این است که فقدان آزادي براي برخی به جهت خیر بزرگتري که به لحاظ 

ق باشد را انکار می کند. عدالت اجازه نمی دهد جانفشانی هایی که به گردن تعداد کمی دیگران مطرح شده ح

گذاشته می شود، به لحاظ اینکه منافع زیادتري را براي تعداد بیشتري به وجود می آورد، ارجح باشد. بنابراین در 

که به وسیله عدالت به  یک جامعه ي عادل، برابري آزادیهاي شهروندي امري ثابت تلقی می شوند؛ این حقوق

 (.4، ص1151دست آمده، موضعی براي معادله ي سیاسی یا محاسبه ي گرایش هاي اجتماعی نیست )راولز،

 راولز عدالت آموزشی را از سه جنبه مطرح می کند:

 

 برابري در منابع فیزیکی- 3

 در سند توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش این طور بیان شده است: 

موضوع تجهیزات آموزشی و فناوریهاي نوین، و به ویژه کاربرد آن در فرایند آموزش یکی از مهمترین و حیاتی »
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مالی دارند و باید بر  ترین دغدغه هاي هر مؤسسه یا واحد آموزشی است چرا که این تجهیزات نیاز به اعتبارات

اساس نیازهاي آموزشی پیش بینی و تهیه شوند. این تجهیزات باید کافی بوده و از استانداردهاي الزم برخوردار 

باشند، به عالوه چون نیاز به نگهداري و پشتیبانی دارند باید به شکل مناسب و بهینه مورد استفاده قرار گیرند این 

ی و کمک آموزشی، تجهیزات اداري و سیستم هاي مبتنی بر فناوري اطالعات و تجهیزات شامل تجهیزات آموزش

ارتباطات است. اعم از میز و صندلی، تخته سیاه یا وایت برد، میز و صندلی معلم در کالس درس، سیستم برودت 

م و گرمایش در کالس هاي درس، ویدئو پروژکتور براي ارائه مطالب آموزشی، تخته هاي هوشمند، کمد نر

افزارهاي آموزشی مورد استفاده معلم و دانش آموزان، کتب مناسب، روزآمد و مورد نیاز دانش آموزان و وضعیت 

تجهیزات و امکانات اداري مدرسه و .... استفاده از این ابزارها فرایند یاددهی یادگیري را تسریع، تسهیل و تعمیق 

با برنامه ریزي قبلی رعایت می گردد، بلکه تجهیزات  می بخشد. در این  مدرسه نه تنها همگی موارد یاد شده

آموزشی و کمک آموزشی الزم شامل تجهیزات آزمایشگاهی، امکانات فناوري اطالعات و ارتباطات به همراه سایر 

تجهیزات مورد نیاز هر درس، در فضاي کالسی داراي چیدمان است و کالس هاي موضوعی نیز با امکانات مربوط 

در ضمن کافی براي استفاده گروه هاي دانش آموزي هستند با مبلمان آموزشی ویپه اي طراحی و به هر درس که 

ارائه می شوند. به عالوه نیروي انسانی مجرب و ماهري نیز وظیفه ي برنامه ریزي براي استفاده از تجهیزات در 

فع عیوب احتمالی را به کالس هاي درس و رسیدگی به نحوه ي استفاده ي صحیح و نگهداري از تجهیزات و ر

 (. 2004نادینگز، « ) عهده خواهد داشت

موجود بین این کشورها  "فاصله"در کشورهاي جهان سوم، ریشه ي توجه به برنامه ریزي آموزشی را می توان در 

و کشورهاي صنعتی و لزوم از میان برداشتن آن پیدا نمود. قدم اول در از میان برداشتن این فاصله )اقتصادي، 

اجتماعی و فرهنگی(، ریشه کن کردن بی سوادي در این کشورها بود. تصور بر این بود که از بین بردن بی 

به بعد، به سیاست توسعه  70سوادي، همراه با رشد اقتصادي و توسعه است. در این رهگذر، این کشورها، از دهه 

 (. 1171راد در سنین مختلف )کومبز، متوسل شدند یعنی، باز کردن مدارس بیشتر و سواد آموزي اف "مستقیم"

 این سیاست در دو زمینه موفقیتهایی داشته است: 

 افزایش افراد با سواد و جمعیت تحصیلی در گروههاي سنی مختلف -

 باال رفتن بودجه و هزینه هاي آموزش در سطوح مختلف نسبت به تولید ناخالص ملی  -

کیفیت آموزشی و ارتباط الزم نظام آموزشی با محیط بود؛  اما موضوعی که مورد توجه قرار نگرفته بود، مسئله

، که کارایی آن تنها در قالب تغییرات کمی در مکانیسم درونی آن "مستقل"آموزش و پرورش به عنوان نظامی

عملی است، تصور می شد. عدم وجود دید کلی نسبت به آموزش و پرورش و متوجه نمودن برنامه ریزي آموزشی 

 آن، سبب مسائل و مشکالتی در این کشورها گردید که اهم آنها عبارت بودند از: به بعد جمعیتی 
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 شکاف بین عرضه و تقاضاي نظام آموزشی، -

 عدم کارایی محصوالت آموزشی، -

 جدایی محتواي آموزشی با واقعیات و نیازهاي فردي و جمعی، -

 افزایش نابرابریهاي تحصیلی  -

 (.1141آموزش وپرورش با آن مواجه شد )کومبز، بود که "بحرانی"اینها از جمله نشانه هاي 

بدین ترتیب، سیاستی که گمان می رفت مشکالت آموزش و پرورش را حل کند، تبدیل به سیاستی بحران زا شد. 

هسته مرکزي این بحران در عدم جوابگویی نظام آموزشی به نیازهاي اقتصادي، اجتماعی فرد و جامعه بود. از 

یدي بودن سیاستها و برنامه هاي آموزشی در کشورهاي جهان سوم، نظامهاي آموزشی در سوي دیگر، به دلیل تقل

تبدیل شدند: ارائه تصویري جدا از واقعیتهاي  "فرهنگ زدا"تعارض با واقعیتهاي فرهنگی این جوامع، به عاملی 

 بوده است. فرهنگی جامعه توسط مدرسه، در اکثر کشورهاي جهان سوم، از جمله ایران، نمونه بارز آن 

 

 برابري هایی در روابط اساسی- 8 

وقتی مسائل کودکان فقیر مورد توجه قرار می گیرد، فقط گهگاهی روابط خانوادگی شان ذکر می شود. جنبش 

اصالح مدارس تالش می کند تا اهمیت تعامل در خانواده را گوشزد نماید. اما پیرامون کیفیت روابط مورد نیاز 

القی و رشد عواطف کودکان بحث چندانی صورت نمی دهد؛ این قصور نتیجه ي دو عادت براي سالمت فکري، اخ

 اصلی ذهن است: 

نخست، بسیاري از نظریه پردازان تمایلی به سخن گفتن راجع به کیفیت روابط در فرهنگ هاي دیگر نسبت  -

محیط خودشان را ندارند؛  به خودشان را ندارند؛ وقتی کارکنان حرفه اي در توصیف تفاوت و تمایز محیط ها از

وقتی کارکنان حرفه اي در توصیف تفاوت و تمایز محیط ها از محیط خودشان به عنوان محیط هاي محروم یقین 

کنند، امکان حرکتی سالم از تکبر و تمایز محیط ها از محیط خودشان بعنوان محیط هاي محروم یقین کنند، 

 ی بوجود آمده است. امکان حرکتی سالم از تکبر و غرور دوران قبل

دوم، آنکه نظریه هاي سنتی بر جنبه ي عمومی حیات انسان ها توجه داشته اند، نه بر حوزه اي که معموالّ  -

والدین  –لحاظ گردیده است. فمنیست ها اغلب به نظریه پردازي اخالقی بر پایه ي زوج کودک  "خصوصی"

تفاوت بین خصوصی و عمومی کمک شایانی نموده اند. با  پرداخته اند و نظریه پردازان فمنیستی به از بین بردن

این وجود، براي فیلسوفان تعلیم و تربییت جداي از تفکر فمنیستی بندرت اصالّ روابط اساسی مورد توجه قرار 

 گرفته است. 

، به گونه اي شهودي، چنین روابطی حیاتی اند؛ همه به دیده ي تحسین داستان هاي افراد موفق نگاه می کنند
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افرادي که در برابر گرفتاري هاي بزرگ تاب آورده اند. اما پایداري آنان با تشویق والدین یا یک فرد بزرگسال دیگر 

به تعلیم و تربیت میسر گردیده است. در تمام این داستان ها، بزرگساالنی وجود دارند که زمان کافی را براي 

د توانایی هاي کودکان بیان کرده اند و حمایت عاطفی که مراقبت از کودک صرف کرده اند، عقایدشان را در مور

 (.2004براي ادامه ي رشد و اعتماد به نفس کودک ضروري است، از او دریغ نورزیده اند )نادینگز،

یک کودک براي پیشرفت نیاز به دخالت پایدار و غیرعقالنی یک یا چند بزرگسال در مراقبت و فعالیت پیوسته »

قبال آن کودک شیفته باشد، در غیاب چنین شیفیگی آتشینی، بعضی از بزرگساالن باید دارد، شخص باید در 

 1برونفنبرنر«) حداقل به این نکته توجه کنند که این کودک جان سالم به در خواهد برد و فردي شایسته می گردد

 (.554، ص1156، 1برونفنبرنر

راز این تمایلش بخاطر  -او صحبت کند کودک با چشمان نیمه باز خوابیده است، مادرش را انتظار می کشد تا با»

لذت بردن )یا سلطه ي(یک فرد، یا به جهت انجام دادن کاري بخاطر رضایت خودش نیست بلکه بخاطر تجربه 

که ارتباط را « ورزي مشترک در مواجهه با تنهایی شب که آن سوي پنجره نمایان می شود و بیم به تجاوز می رود

 (.  66،ص2،1177می کند )بوبردرست قلب تعلیم و تربیت تلقی 

معلمان فقط حامل رفتارهاي آموزشی، گردانندگان فعالیت هاي کالسی، توزیع کنندگان منابع، سخنران ها و اهل 

انضباط نیستند. روابط در زندگی کودکان فقیر، ضرورتاّ ضعیف تر از روابط کودکان مرفه، نیست. اما بطور واقع 

فقر مالی همراه است، مشخص ساخت. مردم ممکن است با کمی پاداش بسختی کار  بینانه باید فقر روحی را که با

رنج ببرند. ممکن ست به این دلیل که نمی توانند آنچه را  "شخص کمک شده"کنند، ممکن است از حقارت هاي 

ند که براي کودکان شان دوست دارند انجام دهند، احساس درماندگی نمایند و حتی ممکن است، عمیقاّ شک کن

که تالشهاي فرزندانشان در مدرسه نتیجه اي در پی داشته باشد؛ بنابراین حتی جایی که، رابطه را عشق ترسیم 

می پردازند، عمل  "معرفی دنیا"می نماید، والدین فقر ممکن نیست بتوانند همانطور که همتایان مرفه شان به 

از کاهش بی معنایی، تاریکی، ترس و  –اي بوبر کنند. در موارد قهرمانانه، آنان دقیقاّ تحت تأثیر توصیف ه

هستند. بنابراین، ممکن است در زندگی روزمره، والدین فقیر براي فرزندانشان نمودار یک زندگی بی  -سنگدلی

 معنا و یک زندگی درمانده باشند. 

ن نه تنها به عشق در جامعه اي مانند کشور آمریکا که تا این اندازه به موفقیت در مدرسه وابسته است، کودکا

مستمر و مصاحبت گرم بزرگترها نیاز دارند بلکه به بزرگساالنی نیاز دارند که بتوانند بطور مؤثري این دنیا را به 

آنان معرفی کنند. به این دلیل که بسیاري از والدین علی رغم عشق شان، نمی توانند سرمشق هایی که مقصود 

رزندانشان قرار دهند، معلمان باید این وظیفه را در زندگی چنین کودکانی تعلیم و تربیت می باشد را در اختیار ف

                                                   
1 Urie Bronfenbrenner 

2 Martin Buber 
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بعهده بگیرند؛ آنان بایستی همه ي اشخاص را در روابطشان با دانش آموزان عرضه دارند، نه فقط آموزگاران. دانش 

اي آینده ي خود در آموزان، باید امکاناتی را که به مثابه ي سرشت تعلیم و تربیت معرفی شده، امکانات واقعی بر

نظر بگیرند. این ضرورت پیشنهاد می کند که معلمان و دانش آموزان براي چندین سال با یک رضایت متقابل با 

هم بمانند. باید براي رشد اعتماد، زمان صرف شود تا اینکه چندین سال با یک رضایت متقابل با هم بمانند. باید 

ه توجه و آموزش ارائه شده توسط معلم از طرف دانش آموزان با درک و براي رشد اعتماد، زمان صرف شود تا اینک

 (.                          227، ص2004سپاس گزاري همراه گردد )نادینگز،

 

 برابري برنامه درسی-  0

ت فرض کنید که والدین یک خانواده ي بزرگ ناهمگن هستیم. بعضی از فرزندانمان حقیقتاً داراي عالیق و تمایال»

علمی هستند؛ آنان موضوعات معمولی را کامالً جذاب می یابند. بقیه ي فرزندانمان داراي استعداد هاي ماشین 

واري هستند؛ بعضی استعدادهاي هنري دارند، برخی استعدادهاي ورزشی دارند ولی بیشترشان استعدادهاي افراد 

تعلیم و تربیت یکسانی داشته باشند؟ دیویی  (. آیا همه ي آنان باید226، ص 2004)نادینگز،« عادي را دارند

اظهار می دارد آنچه بهترین و خردمند ترین والدین براي فرزند خودشان می خواهند، باید اجتماع براي همه ي 

کودکانش بخواهد. هر ایده ي دیگري براي مدارس کوته بینامه و غیر جذاب است، طبق همین ایده ها عمل 

 رود. کردن، دموکراسی از بین می

 

 نتیجه گیري:

راولز بر این مساله اشاره دارد که ارزش تعلیم و تربیت را باید بر اساس مواردي فراتر از کارایی اقتصادي و رفاه 

اجتماعی مدنظر قرار داد. در توجه به نابرابري ها، دیویی بیان می دارد که ایجاد وبازسازي اجتماع، می تواند روش 

ع باید براي تمام کودکانش آن چه را که بهترین و عاقل ترین ( بیان داشت که اجتما1120مناسبی باشد. دیویی )

والدین براي خودشان می خواهند، بخواهد. در واقع دیویی به یک اشتراک اجتماعی رو در رو اشاره می کند. 

همچنین در مورد برابري در برنامه هاي درسی این موضوع مطرح می شود که آیا تعلیم و تربیت یکسان براي 

آموزان، یک ضرورت دموکراسی است؟ نظرات آدلر و دیویی در این زمینه قابل توجه است. برطبق نظر  تمام دانش

ایشان، تعلیم وتربیت پیرامون شمار مشخصی از استعدادها و عالقه هاي مشخص تشکیل شده و در واقع نقطه 

توسعه یافته است و این  شروع از عالقه هاي فردي است و سپس از طریق پژوهش جدي در مسائل متعارف انسانی

بهترین فرصت براي توفیق یک برابري معنادار براي تمام دانش آموزان است. البته الزم به ذکر است که نقش 

مدارس در این زمینه محدود است. مدرسه نمی تواند براي تمام دانش آموزان فقیر امکانات یکسان درنظر گیرد. 
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دهند تدارک تسهیالت کافی براي همه کودکان، روابط مراقبتی طوالنی بهترین کاري که مدارس می توانند انجام 

مدت که نتیجه ي توسعه ي فکري است و برنامه درسی متفاوت که به طور سلسله مراتبی طراحی  نشده باشد. 

در واقع همان طور که اپل بیان می کند یک برنامه درسی آموزش گري دموکراتیک باید با شناخت موقعیت یابی 

اجتماعی متفاوت و مجموعه فرهنگی در کالس هاي درسی و روابط موثر بین آنها شروع شود. بنابراین برنامه  هاي

ي درسی مبتنی بر شناخت این تفاوت ها که دانش آموزان را در راه هاي مشخص توانمند و غیرتوانمند می کند، 

آموزش، باید به تفاوت هاي فردي میان بنابراین به نظر می آید براي رسیدن به هدف اصلی ضرورت می یابد. 

کودکان توجه نمود و هیچ کس نمی تواند اصل توجه به توانایی هاي مادر زادي را بدون در نظر گرفتن این 

حقیقت که در افراد مختلف متفاوت است، نادیده بگیرد. باید تعلیم و ترتیب در پی از بین بردن  استعدادهاي آنها 

 ن نباشد، بلکه قدمی در راه شکوفایی آن باشد. و یکسان تربیت کردن آنا

 

Analysis of the components of educational justice of view John Rawls 

Maryam Ansari
1
, Massome Rajabi

2 
Reviews on educational systems of the world shows that justice  has been  concern to  philosophers 

of education. In every society, people generally expect that the educational  system lead to more 

equitable society and  a better social life. This article argues about  justice in education from 

Rawls’ theory of justice. The article develops its argument by analyzing three major objections to 

Rawls’ theory of justice: inequality in the sources, inequality in the relations, and inequality in the 

curriculum. Data collection was based upon the analysis of  documents related to education and  

Rawls’ theory of justice. The findings suggest that  educational justice major for to achieve the 

main goal of education,  pay attention to individual differences among children. Also results are 

discussed within the context of the curricula standards that Is equal education for all students, a 

necessity of democracy. 

Key words: educational justice, equality, educational inequality, John Rawls 
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 تعامل فلسفه تربیت و روان شناسی در مفهوم سرمایه روان شناختی:

 بررسی مفروضات فلسفی مفهوم سرمایه روان شناختی وراه کارهای توسعه آن در مدارس

 

 8ناهید یوسف زاده 3پروین یوسف زاده 

 

 چکیده

هدف اصلی این پژوهش،بررسی مفروضات فلسفی سرمایه روانشناختی و ارائه راهکارهایی جهت توسعه آن در 

تحلیلی و استنتاجی بهره گرفته شد.نتایج نشان می دهد مدارس می باشد.براي دستیابی به این هدف، از روش 

سرمایه روانشناختی در یک نگاه منعکس کنده دیدگاه شخصی خودِفرد یا همان حس اعتماد فرد به خودش می 

باشد که ریشه در اراده آزادآدمی و قدرت انتخاب آزاد اعطا شده به او دارد،که ملهم از اندیشه هاي 

ر ارتباط متقابل معلم،دانش آموز و ومحتواي آموزشی،توجه به عاملیت دانش آموز، ارائه اگزیستانسیالیست است.د

محتواي درسی مناسب، کمک به توسعه خودکارآمدي تحصیلی دانش آموز،ارزشیابی مناسب، ایجادفرصت هایی 

انشناختی براي ریسک پذیري و دادن مسئولیت هاي ارزشمند به دانش آموز،می تواند باعث توسعه سرمایه رو

 دانش آموزان شود.

 سرمایه روانشناختی، فلسفه تربیت، عاملیت آدمی، دانش آموزان ، مدارس کلمات کلیدی:

 

 مقدمه

تا چند سال گذشته،سرمایه هاي اقتصادي،انسانی و اجتماعی اصلی ترین سرمایه هاي افراد محسوب می شد،و این 

در سطح باالیی داشته باشند موفق ترین افراد هستند؛اما  نظر وجود داشت که افرادي که این سه نوع سرمایه را

پس از مطرح شدن دیدگاه روانشناسی مثبت گرا و نگاه این گرایش روانشناسی به توانمندي ها و صفات مثبت در 

افراد و همچنین اهمیت محیط هاي مثبت در رشد این توانایی ها،صرف وجود سه نوع سرمایه یاد شده در افراد 

 مطرح شد.« 1سرمایه روانشناختی»سته نشد،اینجا بود که نوع چهارم سرمایه با عنوان کافی دان

و سرمایه « چه چیز دارید؟»سرمایه روانشناختی فراتر از سه نوع سرمایه دیگر است،در حالیکه سرمایه اقتصادي بر 

دارد سرمایه روانشناختی  تاکید«چه کسی را می شناسید؟»و سرمایه اجتماعی بر « چه چیز می دانید؟»انسانی بر 

                                                   
 yousefzadeh.parvin@gmail.comدانشجوي دکترا فلسفه تعلیم و تربیت ،دانشگاه شهید باهنرکرمان. -1

 کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی - 2

3 - psychological capital 
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(.دلیل فراتر بودن 12001تاکید دارد)لوتانز و اوولی« چه کسی می توانید بشوید؟»و « چه کسی هستید؟»بر 

سرمایه روانشناختی نسبت به سرمایه هاي دیگر در ظرفیت هاي آن و خصوصا بخش توسعه اي آن )چه کسی 

انسانی نادیده گرفته شده است)لوتانز و  خواهید شد؟( است که عمومادر سرمایه هاي اجتماعی و

( معتقد است سرمایه هاي انسانی و اجتماعی به آسانی قابل مشاهده و آشکار 2002)2(.سلیگمن2005همکاران،

است و می توان آنها را به ساده گی اندازه گیري و کنترل کرد،در حالیکه سرمایه روانشناختی بیشتر بالقوه بوده، 

 آن دشوار است. اندازه گیري و توسعه

،خوش 1شناختی یعنی امید -سرمایه روانشناختی سازه اي ترکیبی و به هم پیوسته است که چهار مؤلفه ادراکی

را در برمی گیرد.این چهارمتغیر باهم ترکیب می شوند و یک کل هم افزایی را  7و تاب آوري7خودکارآمدي 4بینی 

ک متغیرهاي تشکیل دهنده آن تاثیر بیشتري برعملکرد می سازند و انتظار می رود کل سازه نسبت به تک ت

(.این سازه با ویژگی هاي زیر مشخص می شود:داشتن پشتکار در دنبال 2002داشته باشد)لوتانز،یوسف و آولیوو

کردن اهداف و پی گیري راه هاي الزم براي رسیدن به موفقیت)امید(، ایجاد اسنادهاي مثبت درمورد موقعیت 

ده)خوشبینی(، باورفردبه توانایی هایش براي دستیابی به موفقیت در انجام وظایف هاي اکنون و آین

 معین)خودکارآمدي(،و تحمل کردن مشکالت تا دستیابی به موفقیت ها)تاب آوري(.

خصوصا قابلیت توسعه اي بودن آن ـ این ایده از ظرفیت باالیی براي حضور  -به دلیل اهمیت سرمایه روانشناختی 

عرصه تعلیم و تربیت برخوردار است، این نوشتار در پی آن است تا با واکاوي مبانی فلسفی سرمایه جدي تر در 

 روانشناختی به جستجوي راهکارهایی براي توسعه آن در مدارس بپردازد،بدین منظور سؤاالت زیر مطرح شد:

 پیش فرض هاي فلسفی انسان شناسانه سرمایه روانشناختی چه می باشد؟ -1

 سرمایه روانشناختی دانش آموزان در مدارس از چه راه کارهایی می توان استفاده کرد؟ براي ارتقاء -2

 

 خالصه روش شناسی:

این پژوهش متناسب با پرسش هاي خویش در پاسخ به سوال اول براي بررسی مفروضات فلسفی سرمایه 

از مؤلفه هاي سرمایه روان  روانشناختی از روش تحلیلی استفاده می کند،و براي یافتن مفروضات فلسفی، هر یک

شناختی از روش تحلیل فرا رونده استفاده می شود؛ در این نوع تحلیل، با توجه به این که تجربه اي وجود دارد، 

به بررسی این نکته پرداخته می شود که چگونه چنین تجربه اي ممکن گردیده است؛ بنابراین به جستجوي شرط 

                                                   
1 -luthans & Avolio 

2 - Seligman 

3 -hope 

4 -optimism 

5 -self-efficiecy 

6 -resilliency 
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یده می پردازد. روش تحلیل فرارونده در فلسفه تعلیم و تربیت به این صورت هاي منطقی الزم ، براي رخ دادن پد

بکار می رود که به جاي یافتن شرط هاي منطقی و پایدار، به جستجوي شرط هاي الزم مفهومی در شرایط 

اجتماعی معینی می پردازد؛ به این ترتیب به جاي شرط هاي الزم منطقی، باید از شرط هاي کافی سخن گفت، 

یرا این بدان معناست که در انواع مختلف شرط ها یی که درشرایط متفاوت اجتماعی آشکار می شوند،براي به ز

کارگیري مفاهیم تعلیم و تربیتی کافی اند. به این ترتیب در این روش ابتدا پدیده چنان که ما آن را تجربه می 

شرط هاي امکانی بروز چنین پدیده اي می کنیم نه آن گونه که واقعا هست توصیف می شود؛ و سپس به یافتن 

(. مثال امید یکی از مؤلفه هاي سرمایه روان شناختی می باشد؛ پس از توصیف امید ؛ به 1161پردازد)باقري،

جستجوي این مساله پرداخته می شود که تجربه امید چگونه ممکن می گردد؟ به عبارتی مفروضات فلسفی، 

چنین تجربه اي چیست؟ براي کشف داللت هاي تربیتی در پرسش دوم هستی شناختی و انسان شناختی درک 

 از روش استنتاجی بهره می جوید.

 

 یافته ها

در مبانی فلسفی،یافتن رویکردهاي فلسفی،پیش فرض ها و استدالل هاي فلسفی در توجیه سرمایه روانشناختی 

است. نگاه این گرایش روانشناسی علمی به مورد نظر قرار می گیرد.ریشه اصلی این رویکرد، روانشناسی مثبت گرا 

توانمندي ها و صفات مثبت در افراد و اهمیت محیط هاي مثبت در رشد و بالندگی این توانمندي ها ست. 

بنابراین صرف وجود سه نوع سرمایه مالی، انسانی و اجتماعی براي افراد کافی نیست بلکه صفات مثبت افراد از 

از این جا بود که نوع چهارم سرمایه با عنوان سرمایه روان شناختی مثبت مطرح  اهمیت باالتري برخورداراست.

 .1(2005شد )لوتانز، اوي وهمکاران

نگاه مثبت به انسان و توانایی هاي او مبناي، روانشناسی انسان گرایانه است؛ که ملهم از اندیشه هاي  

ر روان شناسی هاي جبرگرایانه و مکانیستی،که اگزیستانسیالیست هایی مانند سارت»اگزیستانسیالیست می باشد،

انسان را در حد مجموعه اي از غرایز و انگیزه ها پایین می آورند و آزادي و انتخاب وي را نادیده می گیرند مورد 

( در رویکرد انسان گرایی برخالف رویکرد هاي پیشین، بر 1161)گوتگ،ترجمه پاک سرشت،« انتقاد قرار داده اند

 ئولیت فرد در قبال رفتار خود، تاکید می شود.کنترل و مس

انسان گرایی ملهم از فلسفه هستی ،جهان را به صورت  پیوستاري از مسائل و مشکالت روبروي انسان قرار می 

دهد و کار انسان راحل این مسائل ومشکالت واثبات وجود خود در البه الي این حل کردن می داند. در واقع 

                                                   
1-luthans &Avolio & Avey 
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و تحول تلقی می شود.این «1شدن»ضیه سازي براي حل مسائل و مشکالت وسیله اي برايفرآیند درگیرشدن و فر

مکتب تالش می کند که به افراد کمک کند توانایی ها و شایستگی هاي خود را پرورش دهند.)علی محمدي و 

ل (.براي واکاوي دقیق تر پیش فرض هاي هستی شناختی و انسان شناختی این مفهوم؛ به تحلی1166ضرغامی

 فرارونده هریک از مؤلفه هاي سرمایه روان شناختی می پردازیم.

امید: برگزیدن هدف هاي مناسب و تالش براي رسیدن به آنها همان چیزي است که می توان آن را امید  

نامید.امیدواري از سه مؤلفه ي اصلی تشکیل می شود : اهداف که می توانند کوتاه مدت و یابلند مدت باشند و از 

اهمیت، طبقه بندي شوند. تفکرگذرگاه یعنی توانایی ادراک شده  فرد براي شناسایی و ایجاد مسیرهایی که  نظر

انسان را به هدف می رساند و تفکرعامل )کارگزار( تفکري که افراد در مورد توانایی خود براي شروع و تداوم 

 (.2002حرکت در مسیر انتخاب شده به سمت هدف دارند )اسنایدر

هدف شامل  -توصیف امید می توان گفت؛ امید زمانی تجربه می شود که شخص هدفی را برگزیده باشد پس در

من می »سپس توانایی تفکرگذرگاه  -هر چیزي است که فرد مایل به دست یابی، انجام و تجربه یا خلق آن است

داشته باشد.شرایط «ا انجام دهممن می توانم این کار ر»و تفکرعامل « توانم راهی براي انجام این کار پیدا کنم

امکانی امیدواري مستلزم عاملیت آدمی، یا نوعی انرژي براي تعقیب هدف هاست.همچنین اعتقاد فرد به توانایی 

هاي خویش که قادر است با چالش هایی که در زندگی با آنها روبرو می شود مبارزه کندو آنها را از پیش رو بردارد 

از متفکران مسیحی اگزیستانسیالیست است که در برابر این  2ین در واقع پاسخ پل تیلیشویا با آنها سازگار شود.ا

 سخن گفته است. 1«شجاعت بودن»سؤال که انسان در مقابل بی معنایی و ناامیدي  چه باید بکند از 

ی، بدبینی به طور کلی خوشبینی به معناي داشتن انتظارات مثبت براي نتایج و پیامدهاست، نقطه مقابل خوشبین

است که به معناي تاکید بر فاجعه آمیزترین علت هر شکست است، افراد خوشبین،عقب نشینی ها،شکست ها و 

بدبختی ها را موقتی، مختص به موقعیتی خاص و ناشی از علل بیرونی می دانند. بنابراین وقتی کارها خوب پیش 

دارد. اما وقتی کارها خراب می شود، بدبین ها می رود ، تفاوت چندانی بین خوش بین ها و بدبین ها وجود ن

وافراد ناامید تسلیم می شوند، در حالی که خوش بین ها و افراد امیدوار مقاومت می کنند. در واقع وقتی کارها 

غلط از آب در می آید، مهم است که تسلیم نشویم. از سویی خوش بینی نه تنها هیجانی مثبت بلکه فعال نیز 

و  4باعث می شود فرد براي منابعی که نیاز دارد به محیط روي آورد ) تیلور، کمنی، ریدهست. این هیجان 

 (.2000همکاران، 

علی رغم اینکه خوش بینی یک تجربه انسانی معمول است. اما بسته به شرایط فردي وموقعیت هاي اجتماعی 

                                                   
1 -becoming 

2 -paul Tillich  
3 -courage to be 

4 - taylor&kemeney&reed 
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یري از واقع گرایی، نتیجه گرایی، خاص می تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد. خوش بینی غالبا با درجات متغ

تقدیرگرایی و حتی بدبینی ترکیب ویا محدود می شود، عقیده بر این است که خوش بینی ومیزانی که به طور 

خوشبینانه فکر می کنیم، هم به لحاظ فردي بر اساس ویژگی هاي سرشتی شخص وهم به لحاظ اجتماعی که در 

 (.2000ندگی می کنیم شکل می گیرد )سلیگمن، ارتباط با دنیاهاي اجتماعی که در آن ز

مطابق دیدگاه وجودي جستجوي معنا، ارزش ها وهدف ها از ابعاد بنیادي شرایط انسانی است.وجودگرایی 

برشناخت دیدگاه ذهنی فرد از دنیا تمرکز دارد؛ خوشبینی زمانی ممکن می گردد که فرد در رویارویی با دشواري 

ش خود باشد؛ و شکست را مربوط به ناتوانایی خود نمی داند؛ بلکه معلول عوامل بیرونی ها به دنبال اهداف با ارز

می داند.که می تواند برآنها غلبه کندو آنها را تحت کنترل خود درآورد. به طور کلی خوشبینی و امید صرفا روش 

تفکر، می توان آنها را  هاي آموخته شده اي براي تفکر درباره دنیا هستند؛ پس با ایجاد تغییر در سبک هاي

 بهبودبخشید.

خودکارآمدي، قضاوت فرد در مورد توانایی هایش در مورد یک عمل مشخص است. خودکارآمدي زمانی بر کارکرد 

تاثیر می گذارد که شخص مهارت هاي الزم براي انجام کاري ویژه را دارا باشد و براي انجام آن کار به اندازه کافی 

همچنین از این که افرادچگونه فکر می کنند، در رویارویی با مشکالت چگونه برانگیخته می برانگیخته شود. 

شوندو پشتکار نشان می دهند متاثر است. افرادي که خودکارآمدي باال دارند انتظار پیامدهاي مطلوب از طریق 

خود دارند ودر نهایت نتایج  عملکرد خوب را دارند ولی افراد داراي کارآمدي پایین،انتظار عملکرد ضعیفی را از

منفی یا ضعیفی را به دست می آورند همچنین افراد با کارآمدي باالدر موقعیت هاي فشارزا سطح فشار روانی 

اضطراب باالیی را تجربه می  خود را کاهش می دهند ولی افراد داراي خودکارآمدي پایین در زمان برو تهدیدها،

 (.2005می دهند )بندورا کنند و عدم کارآمدي خود را گسترش 

(در مبناي انسان شناسی، انسانها را موجودات فعالی در نظر گرفته که قادر 2005بندورا مبدع ایده خودکارآمدي)

به خودنظم دهی و تنظیم رفتار خود هستند،نه موجودات منفعلی که توسط نیروهاي ناشناخته محیطی یا تکانه 

فعال در تحول خویش شرکت می کنند و می توانند با رفتارشان وقایع و هاي درونی کنترل می شوند.آنها به طور 

 (.1112رویدادها را کنترل کنند)دست مرد و همکاران،

کنار آمدن موفقیت آمیز فرد با عوامل استرس زا وموقعیت هاي دشوار تاب آوري نامیده می شود )مک کوبین 

ابر آسیب ها یا شرایط تهدید کننده نیست. بلکه فرد (. تاب آوري صرف مقاومت منفعل در بر1117، 1ومک کوبین

تاب آور، مشارکت کننده فعال وسازنده محیط پیرامونی خود است. تاب آوري قابلیت فرد در برقراري تعادل 

روانی ومعنوي، در مقابل شرایط مخاطره آمیز می باشد؛ نوعی ترمیم خود که با پیامدهاي مثبت هیجانی،  -زیستی

                                                   
1 - mccubbin 
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 (. 2001همراه است ) ماستن،  عاطفی وشناختی

تالش براي احساس معنا و هدف در زندگی یکی از ویژگی هاي خاص انسان است. افراد تاب آور قدرت پذیرش 

واقعیت را دارند وبر این باورند که زندگی با معناتر از آن است که بخواهند در مقابل مشکالت تسلیم شوند ) 

تالش براي احساس معنا وهدف در زندگی یکی از ویژگی هاي خاص (. از نظر فلسفه هستی نیز 1،2002کوتو

انسان است . فرانکل، بیان می دارد که راه هاي بسیاري براي یافتن معنا از طریق کار، عشق، رنج و خدمت به 

دیگران وجود دارد؛ او عقیده دارد حتی درد و رنج می تواند منبع رشد باشد. و چنان که ما جرات تجربه کردن 

د و رنجمان را داشته باشیم می توانیم در آن معنایی بیابیم. درد و رنج می تواند به واسطه مقاومت ما در در

مواجهه با آن موجب پیشرفت شود. ما از طریق مواجهه با درد و ناراحتی و از طریق تالش براي درک معناي آنها ، 

 (.1166رغامی و نظري، می توانیم جنبه هاي منفی زندگی را به موفقیت تبدیل کنیم )ض

در یک جمع بندي کلی می توان گفت، سرمایه روانشناختی به طور کلی منعکس کننده دیدگاه شخصی خود فرد 

یا همان حس اعتماد فرد به خودش می باشد،که ریشه در اراده آزاد آدمی و قدرت انتخاب آزاد اعطا شده به انسان 

شدن وضعیت زندگی و افزایش روزافزون گزینه هایی که در زندگی دارد،که به او کمک می کند با پیچیده تر 

مؤلفه هاي ادراکی شناختی »پیش روي فرد است،به دیدگاه روشنی نسبت به خود و توانایی هایش برسد،از این رو 

( و به همین علت به 2001ارز و جادگ«)سرمایه روانشناختی نقش تعیین کننده در بهزیستی روانشناختی دارد

 یک نوع سرمایه روانی براي انسان مطرح شده است. عنوان

 راهکارهایی براي توسعه سرمایه روانشناختی دانش آموزان در مدارس

مدرسه یک سیستم اجتماعی است؛ سیستم یک مجموعه کلی از عناصر و اجزاء وظیفه مند و به هم مربوط است 

کوشش می کنند. در داخل مدرسه سه عنصر که با تعامل و هماهنگی با یکدیگر براي رسیدن به هدف مشترک 

اصلی که بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند دانش آموز، معلم، محتواي آموزشی هستند؛ و عوامل روانی ، 

اجتماعی،تکنولوژیکی، ساختاري، فرهنگی نیز در درون و بیرون مدرسه، بر رفتار و عملکرد مدرسه تاثیر دارد. مثل 

 ه؛ ضعف اخالقی، بی اعتمادي، پایین بودن ارزش علم در برابر اقتصادو....وضعیت اجتماعی و روانی جامع

مدرسه بعد از خانواده دومین نهادي است که بسیاري از رفتارهاي دانش آموزان در آن شکل می گیرد. نهاد 

مدرسه فرایندي است که در آن تجارب آموزشی؛ نگرش ها و موفقیت ها یا شکست ها جامه ي عمل به خود می 

پوشد. دانش آموز عالوه بر اینکه در مدرسه به آموختن مسائل و موضوعات علمی می پردازد اثرات تربیتی نیز از 

آن دریافت می کند.بنابراین براي پیداکردن راهکارهایی جهت افزایش سرمایه روان شناختی دانش آموزان می 

گذار بر رفتار و عملکرد دانش آموزان توان از منظرهاي مختلف به مدرسه و عوامل درونی و بیرونی تاثیر

                                                   
1 - coutu 
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نگریست.با توجه به اینکه آموزش یکی از وظایف اصلی و مهم  مدارس می باشد؛از این منظر به مدرسه نگریسته 

می شود؛ و به دنبال پاسخ به این سؤال است که ارتباط متقابل معلم، دانش آموز و موضوع درسی به چه صورتی 

 سرمایه روان شناختی دانش آموز گردد.باید باشد؛ تا موجب توسعه 

هنگامی که با توجه به مبناي انسان شناسی به آموزش می نگریم،مهمترین ویژگی آموزش،در نوع ارتباطی است 

که میان معلم و شاگرد برقرار می گردد.تعامل هنگامی به صورت معناداري به کار می رود که دو طرف ارتباط،از 

این اساس، آموزش بایداین ویژگی تعاملی راهمواره حفظ کند و با نادیده گرفتن عاملیت برخوردار باشند.بر 

 (.177:ص1161عاملیت شاگرد به رابطه اي یک سویه و تحکمی تبدیل نشود)باقري،

در دیدگاه هاي جدید، یادگیري، مسئولیت به یادسپاري و کاربرد اطالعات، به گونه اي که تغییرات دائمی در 

خود   1ها را به وجود آورد؛ با دانش آموزان است. دانش آموزان یادگیرنده گانی خود هدایت گردانش ها و مهارت 

در نظر گرفته می شوند که از لحاظ اشتیاق و توانایی متفاوتند و معلم نقش مهمی در 1و خود انگیخته  2نظم بخش

به نقل از  2001( بندورا )1164ي،در پرورش دادن و افزایش انگیزه طبیعی آنان بر عهده دارد)ابراهیمی قوام آباد

(که خود از مبدعان ایده خودکارآمدي است اذعان دارد که انسانها عامالن تجربه هستند نه صرفا 1166سیف 

دریافت کنندگان تجربه،پس معلمان با به کارگیري روش هاي تدریس فعال و مواجه کردن دانش آموزان با 

 ینه هاي تقویت خودکارآمدي تحصیلی را در دانش آموزان فراهم کنند.موقعیت هاي چالش بر انگیز می توانند، زم

خودکارآمدي تحصیلی به معناي ادراک فرد از توانمندي خوددر یادگیري ،حل مسائل تحصیلی و دستیابی به 

(.بنابراین خلق فضاي مثبت یادگیري، 2001موفقیت هاي تحصیلی است)موریس،اسچمیت، لمبریچز و همکاران، 

انش آموزان در تعیین اهداف و عالیق، معرفی الگوهاي مناسب و الگوسازي و به کارگیري تشویق هاي کمک به د

 مناسب )بیرونی و درونی( از دیگر اقداماتی است که باعث تقویت خودکارآمدي تحصیلی می شود. 

شتکار به انجام شخصی که نتیجه ارزیابی از خودش مثبت است،خود را خودکارآمدتشخیص می دهد و با عالقه و پ

کارها می پردازد؛ وبه این ترتیب زمینه امیدواري و خوشبینی نسبت به موفقیت هاي آینده در او تقویت می شود. 

دانش آموزانی وجود دارند که پس از شکست هاي پیاپی در یادگیري به خودپنداره ضعیفی از خود دست می 

می دهند.در نتیجه چنین دیدگاهی این دانش آموزان  یابندوتمام شکست هاي خود را به فقدان توانایی نسبت

دست از تالش و کوشش برمی دارند و به این نتیجه می رسند که تالش هاي آنها فایده اي نخواهد داشت.از این 

رو معلمان باید به این دانش آموزان آموزش دهند که ممکن است تفسیرهایشان واقعیت نداشته باشد،در نتیجه 

اه و آموزش تغییر تفسیر واقعیت ها،شکست در دانش آموزان را باید از فقدان توانایی به فقدان تغییر این دیدگ

                                                   
1 -self directed 

2 - selr-regulated 

3 -self-motivated 
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کوشش در آن تغییر دهند.همچنین سنجشی که یادگیري دانش آموز را تشویق کند،می تواند دراو شوق و انگیزه 

 یادگیري نیز به وجود آورد.

محتواي درسی دانش ها،بینش ها و توانایی هایی است که  ارائه محتواي درسی مناسب نیز اهمیت ویژه اي دارد،

هرنظام آموزشی در صدد است تا فراگیران را به آن تجهیز کند،محتواي درسی می تواند چنان طرح ریزي شود که 

دانش آموز را به سمت یک نگرش صحیح نسبت به محیط پیرامون سوق دهد؛زیرا نگاه دانش آموز به هستی و 

مهمی در ایجاد امید،خوشبینی و تاب آوري در او دارد؛عالوه برآن معلم می تواند فرصت هایی  نظام آفرینش نقش

براي خطرکردن)ریسک پذیري( بدون ترس از شکست خوردن،براي دانش آموزان فراهم کند،زمانی که دانش 

یش داد،به این آموزان احساس می کنند می توانند موفق شوند، می توان به تدریج سطح سختی تکالیف را افزا

ترتیب تکالیف آسان دیگر براي آنها مبارزه اي تلقی نمی شود؛و انجام دادن آنها احساس فضیلتی به شخص نمی 

بخشد،گرچه تکلیف دشوار چالش فراوان ایجاد می کند،ولی اگر زمینه هاي مورد نیاز قبلی، فراهم شده باشد 

انش آموزان خواهدبود.فراهم سازي فرصت براي مشارکت چالش با آنها تمرینی براي افزایش میزان تاب آوري د

معنادار،همچون تصمیم گیري،دادن مسئولیت هاي ارزشمند و استفاده از استعداد هاي دانش آموزان در زمینه 

 هاي مختلف،نیز می تواند در توسعه سرمایه روانشناختی آنان مؤثر باشد.

 

 نتیجه گیري و پیشنهاد

ا به صورت پیوستاري از مسائل و مشکالت در مقابل انسان تعریف می کند،و کار سرمایه روانشناختی جهان ر

آدمی را حل این مسائل و مشکالت و اثبات وجود خود در البه الي این حل کردن می داند؛که ملهم از فلسفه 

دي است اگزیستانسیالیست می باشد.در چنین جهانی انسان براي موفقیت در عملکردهایش نیازمند نوعی توانمن

که از ترکیب امید،خوشبینی،خودکارآمدي و تاب آوري حاصل می شود،و انسان را به نوعی حس اعتماد به خودش 

می رساند،تا به او کمک کند با پیچیده تر شدن وضعیت زندگی،به دیدگاه روشنی نسبت به خود و توانایی هایش 

یب آنها به نوعی سرمایه روانی براي انسان تبدیل می برسد و عملکرد بهتري داشته باشد.لذا این چهار مؤلفه و ترک

شود که ارزشمندتر از سه نوع دیگر سرمایه یعنی سرمایه اقتصادي،انسانی و اجتماعی می باشد.همچنین این 

 سرمایه قابل توسعه نیز هست.

ی کند،مدرسه از آنجا که مدرسه جایی است که دانش آموزان عالوه بر علم آموزي اثرات تربیتی نیز دریافت م

بستر مناسبی براي توسعه سرمایه روانشناختی دانش آموزان می تواند باشد.در واقع می توان برنامه هاي آموزشی 

و روابط بین معلم و دانش آموزان را به صورتی طرح ریزي کرد که موجب افزایش سرمایه روانشناختی دانش 

مایه را درخود دریافت و تقویت کنند می توانند این آموزان شود.در واقع اگر دانش آموزان درمدرسه این سر
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 توانایی را در سایر موقعیت هاي زندگی خویش و مبارزه با چالش هاي زندگی آتی به کار برند.

با توجه به اینکه مفهوم سرمایه روانشناختی با توجه به بنیان هاي هستی شناختی و انسان شناختی فلسفه 

ت،پیشنهاد می شود این مفهوم با توجه به آموزه هاي دین اسالم بازتعریف اگزیستانسیالیست تعریف شده اس

 شود،و متناسب با آن راه کارهایی براي توسعه آن ارائه شود.

 

The main objective of  this study was to investigate the philosophical hypothesis of psychological 

capital and to provide guildlines for its development in schools.To achieve this goal,the analytical 

and deduction methods used.Results show refelect the views of the individual
 ,

s psychological 

capital at a glance or the person
 ,
s confidence is rooted in human free will and free choice given to 

him,which is inspired by existentialist thought is the interaction between teacher,student and 

educational content .The following is recommended:active teaching methods-providing appropriate 

learning content-develop student 
,
s educational self-efficacy-appropriate evaluation – create 

opportunities for risk-taking- giving students great responsibility.  

 

psychological capital,phylosofy of education,action,students,school 
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 تعلیم و تربیت واقعگراضرورت اموزش موسیقی از منظر 

 

 8زهرا فالحان،3اکرم شوشتري

 

 چکیده

در این پژوهش با بررسی ویژگیهاي هنر موسیقی و فواید اموختن ان و نیز بررسی ویژگیهاي هنر و زیبایی شناسی 

واقعگرا تالش شد ه است تا زمینه مناسبی براي اموزش موسیقی فراهم گردد. سپس با بیان ویژگیهاي تعلیم و 

 تربیت واقعگرا ضرورت اموزش موسیقی از منظر تعلیم و تربیت واقعگرا مورد بحث قرار گرفته است.

 اموزش موسیقی، تعلیم و تربیت واقعگرایی،زیبا شناسی،تربیت هنري :کلیدیواژه های 

 

 مقدمه. 3

(در پژوهش مروري با عنوان مالحظات تربیت هنري در زندگی کودکان که در قالب گزارش یونسکو 2001ایواي)

ارایه کرد اشاره میکند که ارتباط هنر با تعلیم و تربیت از پنج دیدگاه قابل توجه است.رشد زیبایی شناختی،رشد 

نتایج این مطالعه نشان میدهد که عاطفی،رشد اجتماعی فرهنگی،رشد شناختی،پیشرفت تحصیلی. -اجتماعی

نها به هنر را نیز آفعالیتهاي مناسب هنري نه تنها رشد زیباشناختی کودکان را بهتر میکند  بلکه ارج گذاري 

تقویت میکند. این پژوهش و بسیاري پژوهشهاي دیگر ارزش و اهمیت تربیت هنري و جایگاه ان در برنامه هاي 

اثبات کرده اند.نهاد اموزش و پرورش در هر جامعه داراي کارکردهاي مختلفی  و پرورش را  بخوبیدرسی اموزش 

است. یکی از این  کارکردها که مبین بخش مهمی از اهداف این نهاد می باشد  تالش در جهت  رشد و شکوفایی 

ي نامیده  قابلیتها و استعدادها ي هنري و زیبایی شناختی  دانش اموزان  و یا انچه  که اصطالحا تربیت هنر

 میشود،است.

اهمیت کارکرد فوق  متاثر از این واقعیت است  که اموزش  هنر و تربیت هنري در رشد و بروز استعدادها  و 

قابلیتهاي  شناختی و عاطفی  و مهارتی  دانش اموزان  نقش و تاثري سازنده دارد. البته به دلیل  وجود قابلیتهاي  

 را که هنر تجسم خالقیت انسان  و حس زیبایی شناختی  اوست.ذاتی و نهفته در قلمرو هنر است. چ

ارمانها اصیل ترین جلوه هاي خود بهودر پایدارتریننقش و تاثیري سازنده دارد.این تاثیرات درواقع هنر

و ،شناختها،مهارتها،احساسات و ارزشهاي ژرف و بنیادي نظر دارد  که انسان با تکیه بر ان از سطح التذاذهاي  انی 

                                                   
1 تهران، گروه فلسفه تعلیم و تربیت، خوارزمیدانشگاه  . akramshooshtari@yahoo.comi )نویسنده مسئول مکاتبات(   

2 ، تهران، گروهفلسفه تعلیم و تربیت، خوارزمیدانشگاه . zahrafalahan29@yahoo.com 
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شناختهاي سطحی  و اسارت در بند شبه ارزشها رمیده و تحول واقعی  و اصیل وي ،که در نتیجه روي کردن  

 ازادانه و اگاهانه به ارزشهاست را امکان پذیر می سازد. انچه که این تحول را ممکن و تسهیل میکند تربیت است.

سازي جهت ایجاد زیبایی و فرم و یا بیان موسیقی هنري است که در حوزه عملکردش ترکیب اواها و صداها ي 

احساسی می باشد.این هنر جهانی کاربردهاي متفاوتی از مراسم تشریفاتی ،نیایشی گرفته تا تنظیم حرکت در 

مارشهاي نظامی ،ارتباط و یا سرگرمی دارد.امروز موسیقی و تاثیرات نوروفیزیولوژیک ان مورد توجه بسیاري از 

ی باشد. در حوزه روانشناسی موسیقی را همچون زبانهاي رایج دنیا نوعی زبان دانسته اند محققان در سراسر دنیا م

که مناطق خاص خود را در مغز دارد. و همچون زبان درک ان نیازمند اموزش است.بنابرین موسیقی عملکردي 

شنیدن اواي  ارتباطی چون زبان می یابد و به همین ترتیب مناطق خاص موسیقی در مغز وجود دارند که با

موسیقیایی فعال شده وعملکرد خود را نشان می دهند.در اینجا بحث دیگري بوجود می اید و ان ظرفیت موسیقی 

در مغز انسان است.براساس وجود این ظرفیت که در همه انسانها وجود دارد می توان اثري فراگیر براي ان در نظر 

 (1165،101گرفت.)کیهانی و شریعت پناهی،

اینجا قصد داریم به این پرسش پژوهشی پاسخ گوییم که ضرورت اموزش موسیقی در برنامه درسی از .لذا در 

 منظر تعلیم تربیت واقعگرایی  چیست؟

 

 . مبانی نظري مقاله8

همانگونه که روبینسون اذعان داشته است امروزه تعلیم و تربیت جهانی تحت دگرگونی  و انقالبی گسترده 

هنرها نیازمند انندکه در مرکز ساختارهاي جدید تعلیم تربیت که درحال پدیدار شدن  قراردارد و دراین میان

است،واقع شوند . عالوه براین تغییرات  دیدگاه صاحبنظران به تعلیم تربیت  از مواضع سنتی به مواضع جدیدي 

مندي دانش اموزان را چون موضع ایزنر  در اموزش هنر که معتقد است : ما بدنبال این هستیم که  خالقیت و هنر

نشان دهیم.تعریف سواد می تواند  وسیله ایجاد معانی باشد و این معانی می تواند درهنرهاي زیبا  موسیقی شعرو 

مواردي ازین دست نیز ایجاد شود،اهمیت اموزش هنر و به تبع ان ضرورت اموزش هنرهایی چون موسیقی 

وس و بارز ساخته اند. در این میان با توجه به تاثیرپذیري  ،هنرهاي تجسمی،نقاشی و سایر هنرها را کامال ملم

برنامه درسی و مواد و محتواي ان با توجه به فلسفه تعلیم تربیت  برخی فلسفه ها بواسطه ي نوع معرفت شناسی 

و مواد درسی که در پی ان تعریف می کنند  هنر و جایگاه اموزش هنرهایی از قبیل موسیقی را بطور بالقوه در 

ود دارند. بررسی هاي پزوهشی نشان می دهد که اموزش موسیقی باعث فعال سازي سامانه هاي شناخنی خ

،دیداري ،شناختی، عاطفی، حرکتی و افزایش مهارتهاي حرکتی، پرورش حافظه ، امادگی مغز براي موفقیت ، 

می شود.)زیبا کالم و  امادگی بهتر براي مهارتهاي تفکر  و باال رفتن مهارت خواندن براي زبان انگلیسی
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(تعلیم و تربیت رئالیستی با سابقه ي طوالنی که در معرفت شناسی  تجربه گرایی دارد بر تقویت 1111دیگران،

ادراک و حس به عنوان منبعی معتبر بر شناخت صحه می گذارد و بتبع ان بر فراهم اوردن  راهکارهایی براي 

رزش شناسی و زیبا شناسی  این نوع تعلیم و تربیت  فرد باید بگونه تقویت ادراک  میکوشد. همچنین با توجه به  ا

اي رشد یابد که بتواند شخصی کامال متعادل و داراي قوه ادراک و تشخیص زیبایی ها باشد.بنظر میرسد اصول 

م تعلیم و تربیت  رئالیستی میتواند بستر مناسبی براي بیان ضرورت  اموزش هنر موسیقی در برنامه درسی فراه

اورد.مسله ي اي که در اینجا شکل میگیرد این استکه ایا میتوان ضرورت برنامه اموزش موسیقی در تعلیم و 

 تربیت را با مفروض گرفتن مختصات تعلیم و تربیت رئالیستی قابل قبول دانست.

 

 . مرور پیشینه ها0

خته است و در مقاله اي باعنوان  در پزوهشی به شیوه ي تدوین یک اثر رئالیستی  در نقاشی پردا 1110اسکندري

واقعیت هستی، نه عینیت محسوس چند وچون هنر و اثر هنري مخصوصا نقاشی را از نگاه رئالیستی بیان نموده 

 است.

در مقاله اي با عنوان نقش اموزش هنر در توسعه هنر بر نقش بنیادي  اموزش و پرورش  1166علیرضا مهدي زاده 

رزیابی اموزش هنر در مدارس پرداخته است. تا بتواند الگویی براي تحول در اموزش هنر در توسعه هنر تاکید و به ا

 مدارس بدست دهد.

بازتاب زیباشناسی رئالیستی را در  رویکردهاي سیاسی بررسی نموده است و اذعان داشته است که  1166قزاسفلی

هنده  شرایط سیاسی و اجتماعی  یک زیبایی شناسی رئالیستی به دلیل ویژگیهاي ذاتیش  می تواند بازتاب د

 جامعه باشد.

تاثیر اموزش موسیقی در مهارتهاي پایه ریاضی کودکان پیش دبستانی را بررسی  1110قاسم تبار و همکاران

کردندن و نتیجه گرفتند که  بین اموزش موسیقی و اموزش مهارتهاي ریاضی در کودکان پیش دبستانی رابطه 

 وزش موسیقی بر اموزش مهارتهاي ریاضی تاثیر مثبت دارد.معناداري وجود دارد که ام

فلسفه اموزش موسیقی و داللتهاي تربیتی ان در ابعاد عاطفی،اخالقی،اجتماعی و  1111تسلیمیان و صفایی

شناختی دانش اموزان را بیان کرده اند و نتیجه گرفته اند که که در تربیت موسیقیایی موسیقی در خدمت توسعه  

و ارزشهاي متعالی نظام تعلیم و تربیت  قرار میگیرد و به منزله زمینه اي جذاب براي پرورش حس  ذهن و روان

 زیبا دوستی ،معنویت ،حقیقت جویی و تعالی همه جانبه دانش اموزان می باشد.
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 شناسی مطالعه  روش. 4

نظري آن  در بخش تجربی در این پژوهش از روش استنتاج قیاسی استفاده شده است. روش استنتاجی در شکل 

تعلیم تربیت مورد می یابد. جنبه هاي متافیزیکی و معرفت شناسی  و ارزش شناختی  و بویژه  مباحث مربوط به 

ماهیت ادمی در نظریه هاي  تجربی تعلیم و تربیت تاثیر افرینی می کنند. روش استنتاجی را در اینجا براي نظریه 

لسفی تعلیم تربیت رئالیستی و اموزش موسیقی مورد استفاده قرار گرفته پردازي در مورد ارتباط بین اصول ف

 (114ص1161است. )باقري

 

 )بحث و بررسی( ها. یافته1

 موسیقی و اموز ش ان3-1

بی شک موسیقی همانطور که هگل نیز بدان اذعان داشته است  قابلیت نمایش حیات روح  را بطور خاص دارد. 

انچه که در این زندگی علی رغم اینکه  کامال مشخص و معین است  از دسترس  زندگی فردي و اجتماعی روح و

اندیشه تحلیلگر  و کلمات می گریزد.ملودي و اواز بازي اراده تحت لواي عقل را به تصویر می کشد .موسیقی 

وم  روایتگر رازالود ترین حکایت هاي درونی است.او هر حرکت،جهش،کنش،هرانچه را که عقل  تحت لواي مفه

منفی و بشدت وسیعی که احساس می نامیم پنهان می کند و نیز هر انچه را که  از پیوستن به عرصه  مفاهیم 

انتزاعی اندیشه سر باز می زند را نمایش می دهد.تجسم و سپس تحقق ارزوها و بالفاصله پروراندن خواسته اي 

کند مگر اینکه فاصله بین خواسته هایش  دیگر،در ذات انسان است.ادمی هرگز احساس ارامش و خوشبختی نمی 

تا عملی شدن و سپس جایگزین شدن ان توسط خواسته اي دیگر در کوتاهترین  زمان ممکن طی شود چرا که 

تاخیر در تحقق ارزوهایش سبب رنج او وفقدان  ارزوي جدید موجب دردي بی حاصل  به نام دلزدگی و کسالت در 

بلیت انعکاس و نمایش تمام این مسائل را دارد.ملودي در هزاران مسیر مختلف نزد او می شود. موسیقی ماهیتا قا

پرسه می زند و بی وقفه  از دست مایه اصلی  خود دور می شود.تمامی این پرسه زنی ها و انحرافات،نمایانگر میل 

نگ و از این و هوس در انسان است  و نیز بازگشت ان به دست مایه اصلی یاداور تحقق این امیال.خلق یک اه

طریق شرح و توصیف پنهان ترین بنیان اراده ، این یعنی یک اثر هنري خالق و نبوغ امیز که در عرصه موسیقی 

 بیش از هر جاي دیگر به دور از هر فکر و تاملی موثر واقع می شود.

تاثرات حتی در تاثیرات مثبت و کاربردهاي موسیقی در حیطه هاي اموزشی نیز بسیار مورد توجه بوده است.این 

دوره جنینی موشها  مشاهده شده بطوریکه  تحت تاثیر موسیقی  شوهادي مبنی بر بهبود یادگیري  در اینده 

نشان داده شده است.یادگیري موسیقی با افزایش بهره هوشی ارتباط دارد . همچنین اثرات اموزش موسیقی روي 

واندن در کودکان شناخته شده است.از سوي دیگر حافظه،توجه انتخابی ،توانایی هاي فضایی ،ریاضیات و خ
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مشخص شده است  که موسیقی روي  توانایی کودکان در حل مسائل  اجتماعی)مهارتهاي اجتماعی(اثرات مثبت 

 دارد عالوه بر اینها موسیقی باعث بهبود عملکرد تحصیلی افراد در دانشگاه نیز می شود.

وعات  مورد توجه می باشد.استفاده از موسیقی جهت بهبود یادگیري تاثیر موسیقی بر افزایش توجه  یکی از موض

و حافظه از چنین زمینه اي  برخوردار است.افزایش این عملکرد در پاسخ به موسیقی می تواند بسیار مورد 

استفاده باشد.بخصوص که موسیقی در دسترس بوده و امکان  بکارگیري ان در بسیاري از موقعیتها به سادکی 

ست.کاربردهاي متصور از این تاثیر بسیار گسترده تر است و از اهداف اموزشی و یادگیري تا بسیاري  از میسر ا

 (1165،102فعالیتها که نیاز مند سطح باالیی از توجه  و تمرکز می باشند مطرح است.)کیهانی و شریعت پناهی،

توانمندیهاي ارتباطی ،شناختی و   اموزش موسیقی در دهه هاي اخیر به منزله راهبردي  موثر براي افزایش

عاطفی کودکان  به کار برده شده است.بسیاري از متخصصان تعلیم و تربیت  بر این باورند که پاسخهاي 

موسیقایی کودک ارتجالی ترین و طبیعی ترین واکنشها ي وي به شمار می روند و در زمینه هاي مختلف 

یقی نیز نشان می دهد که  در بسیاري از موارد موسیقی با یادگیري نقش مهمی دارند.بررسی تاریخ هنر موس

ریاضی مقایسه شده  یعنی هر دو از طریق برقراري پیوند بین تجریدات و ساختن الگوها ،به افکار و تصورات می 

 (1110،247پردازند و الگوهاي روابط مورد نظر انها غیرکالمی اند.)قاسم تبار و همکارن،

در یادگیري مهارت طبقه بندي کودکان را فعالیتها و بازیهایی می توان دانست  که  علت تاثیر اموزش موسیقی

توانایی کودکان را در یادگیري مفهوم یا مهارت  طبقه بندي کردن  بطور غیر مستقیم افزایش می دهد.براي مثال 

نوع به طبقه بندي سازهاي موسیقی براساس نوع ساز)ملودیک و غیر ملودیک(،جنس)چوبی و فلزي(

صدا)زیر،بم،متوسط(،اندازه)کوچک و بزرگ(و طبقه بندي نتهاي موسیقی  از لحاظ ارزش زمانی)کوتاه و بلند( می 

 . توان اشاره کرد

همچنین سایر اندیشمندان نیز بر نقش اموزش موسیقی به افراد در تقویت  عقالنیت و اندیشه ورزي سخن گفته 

ل می تواند ساختارهاي کاذب و دروغین طراحی شده به وسیله عقل اند. ادورنو معتقد است موسیقی فاخر و اصی

ابزاري و صنعت فرهنگ و حتی هنر توده اي را از طریق افزایش و تغییر در تفکر ،شناخت و اگاهی افراد شناسایی 

 (1111کند و در جهت تغییر انها گام بردارد.)زیبا کالم و دیگران،

 

 هنر و زیبا شناسی رئالیستی 8-1

هنرمند واقعگرا باید به تصویر کردن انچه که زندگی نام دارد و هست و دیده می شود بسنده نکند بلکه به روابطی 

که در پس ان و عوامل بوجوداورنده واقعیت  بپردازد.چرا که پرداختن به ظواهر ،توام با تجسم  نادرست و روابط 

ود.چشمان هنرمندي که تنها یک  جانب قضیه را مطرح اجتماعی ،ریالیسم را به ناتورالیسم مبدل و منفعل می ش
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 (1110،117می کند  انچنانکه  باید به واقعیت وفدار نخواهد بود.)اسکندري،

تحلیل ریالیستی حیات  مبتنی بر اساس واقعیت است.بگفته ي دیگر هدف ریالیسم  جستجو و بیان واقعی هر 

که عامه مردم تفهیم  شوند است. هنرمند رئالیست ساعتها  چیزو کشف حقیقت  نامریی و ارائه ساده ان  بنحوي 

مقابل یک توده سنگ  یا طبیعت می نشیند  و بر ان خیره می شود تا خصوصیات منحصربفرد ان را  کشف کند و 

بیان هنرمندانه متناسب با ان را  قالب ریزد.درخت خرمایی که در صحراي عربستان وجود دارد متفاوت از درخت 

ست که در باغ نباتات  پاریس نگه داري می شود  و روابط  اولی با محیط  طبیعی و انسان سواي  روابط خرمایی ا

 ( 1110،111درخت دومی است.)اسکندري،

یکی از خصوصیات رئالیسم این است که با وجود اینکه از جزئیات روزمره  غفلت نمی کند ،کوشش خود را صرف 

اي عمقی زندگی می سازد.هنرمند تاثیر احساسات و رو حیات فردي  را در نمایاندن  و تحلیل تضادها و جریانه

بیان حوادث  نادیده نمیگیرد ،بنابرین تحلیلی  که از حوادث زندگی می کند  هیچگاه خشک و مکانیستی نیست. 

 (1110،120)اسکندري،

قهرمان بودن  و تمایل ان به  از ابتدایی ترین قواعد رئالیسم  کاستن از بلند پروازي ،احساسات رمانتیکی و ضد

دیدن همه مردم  و اشیا در درون سازمانهاي  محصور بزرگ اجتماعی ،همچنین دل مشغولی خارج از موضوع  با 

سطوح اشیا ،جزییات و طرز رفتار اجتماعی است.همچنین مطرح کردن امور چنانکه هستند نه انچنان که قصه گو 

نان باشند.رئالیستها به قربانی کردن لذت)در متن( به بهاي امکان به علت مصلحت خویش ،دوست دارد اشیا چ

ایجاد تمایز و نجات معنی ، قائل اند چرا که نویسنده یا هنرمند خود را ملزم می بیند دائما در برابر  عطش پنهان 

قاتل  روحی هوشیار باشد ،عطش پنهانی که می خواهد خود را به جهان چه به صورت یک قهرمان چه بصورت یک 

تحمیل کند و نیز با اشکال رمانس که این عطشهاي روحی را در بر داشتند ،مخالفت ورزد.)وبدین ترتیب با این 

مخالفت(در استانه یک رئالیسم  قرار می گیرد:این که واقعیتی را که او غالبا به قدر کفایت باز می نماید ،برداشتی 

 (1161،51است.)لیواین،بطور ظریف دگرگونه از تمایالت و ارزوهاي خودش 

از منظر انتقادي رئالیسم ،نگرش هنرمندانه است که می کوشد جنبه اساسی واقعیت را منعکس کند و با مسائل 

ناخوشایند زندگی پنجه درافکند.از این رو در ذات خود مردم گراست و بازتابنده ي دیدگاه و ارزوي مردان و زنانی 

ورند.در چهارچوب مسائل زیبا شاسی رئالیستی ،انچه در این سالها بتسریع است که ساز و برگ زندگی را فرا می ا

این روند کمک کرده  طرح موضوع مهم هنر براي جامعه بود.بنیان اساسی تز ان نیز این واقعیت بود که هنر اساسا 

زدهم  از نیرویی اجتماعی است  و هنرمندان واجد مسولیت اجتماعی هستند.در بخش عمده اي از تاریخ سده نو

این نظریه بشدت حمایت شد  که هنر درباره واقعیت زندگی است  و روشی هم که می تواند این  مهم را پیش 

 (1166،162ببرد تعهد به واقع گرایی است.)قزلسفلی،
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 گیرينتیجه .6

خصی .در فلسفه  تعلیم تربیت رئالیستی هدف از تربیت این استکه دانشاموز  قادر شود تا از لحاظ ذهنی ش

متعادل شود نه کسیکه فقط با محیط مادي و اجتماعی خود خوب سازگار است. در این فلسفه مانندسایر مکاتب 

براي خودجوشی و خالقیت ارزش قائلند ولی عقیده دارند که محصول این صفات پیچیده باید بطور گسترده مورد 

تند و ارزشهاي تعقلی و تجربی در ردیفهاي باالتر مداقه قرار گیرد.در فلسفه واقعگرا ارزشها نیز سلسله مراتبی هس

قرار دارند. زیرا ارزشهاي مزبور در سازگاري با واقعیت عینی قوانین طبیت و قواعد منطق به ما کمک میکنند.خیر 

عبارتست از انچه مارا با محیطمان سازگار میکند و شر عبارت است  از انچه  بما حالت بیگانگی میبخشد و چون 

ت انسانی و هم طبیعت مادي هستند ارزشهایی که موجب سازگاري انها با یکدیگر می شوند نیز ثابت هم طبیع

هستند.درست استکه نهادها و اعمال اجتماعی در نقاط مختلف جهان به طور قابل مالحظه اي باهم تفاوت دارند 

زیبا و نیکوست ،صرفنظر از اینکه   اما ارزشهاي اساسی  یکسان هستند. کودک باید بیاموزد به انچه از لحاظ عینی

 (24ص1161در رسم اخالقی و زیبایی شناسی چه تغییراتی ایجاد میکند.)نلر

واقعگرایی معتقد استکه خصیصه ممیزه انسان را خرد او تشکیل میدهد و اینکه اموزش پروروش کامل باید 

لسفه اي استکه بنظر می اید مبناي مشارکت فعاالنه  فرد را در فرهنگ و تاریخ خویش تسهیل کند.رئالیسم ف

بخش عمده اي از اموزش و پرورش معاصر را تشکیل میدهد. رئالیسم به اتکاي منشا ارسطویی خود حکم میکند 

که  هدف نخستین  اموزش پرورش  عبارت از هموار ساختن راه کشف دانش و انتقال و کاربرد ان است. چنین 

عقالنی بالقوه انسان ضروري است. چنین معرفتی  موثقترین راهنماي  دانشی  براي فعلیت بخشیدن استعدادهاي

ما  در خصوص اداره  جمیع ابعاد زندگی اعم از شخصی اجتماعی ، اقتصادي، سیاسی اخالقی ، زیبا شناختی است. 

ورش  مدرسه نهاد ویژه اي استکه رسالت اولیه ان توسعه بعد عقالنی انسان است. یکی از دو هدف غایی اموزش پر

ترعیب انسانها به تعریف خویش از راه صورتبندي انتخابها ي خود به شیوه اي عقالنی شکوفا ساختن خویشتن از 

راه فعلیت بخشیدن به استعدادهاي خود براي حداکثر کمال و یگانه ویکپارچه  ساختن خود از طریق  تنظیم 

مراتب وار است. برودي رئالیست کالسیکی  نقشها و تقاضاهاي گوناگون زندگی بروفق  نظمی عقالیی و سلسله

است که اثار او بعد ارزشی اموزش پرورش بویژه وجوه اخالقی و زیباشناختی  انرا روشن ساخته است.بنظر وي 

هدف غایی اموزش  پرورش  زندگانی نیکو است که شامل فعلیت بخشیدن استعدادهاي بالقوه انسانی در باالترین 

ودفرمانی،خودشکوفایی و خودسامانی است.قضاوت زیبایی شناختی عبارت از عمل سطوح ان براساس فرایند خ

متقابل بین انسان بعنوان مدرک اثرهنري و اثرهنري از قبیل نقاشی،نمایشنامه،قطعه موسیقی یا پیکرتراشی است. 

تجربه هاي اموزش پرورش تجربه زیباشناختی مارا ازطریق  اماده ساختن براي تحسین اثارهنري ،فراهم کردن 

پیشنیاز و تدارک فرصتهایی براي محظوظ شدن از درک اثارهنري تقویت میکند.اگرچه ممکنست صورتهاي هنري 
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مبین تفاوتهاي فرهنگی باشند اما رئالیستها معتقدندکه ابراز خالقیتهاي هنري و حظ بردن از هنر امري کلی 

کند که موضوعات فکري مانند  اي را طراحی می امهساله برن 21تا  14ارسطو براي جوانان (1161،51است. )گوتک،

حساب، هندسه، هیئت، موسیقی، دستور زبان، ادبیات، شعر، معانی و بیان، اخالق، و سیاست را مورد تأکید قرار 

شناسی، منطق، و  شناسی، روان تري همچون فیزیک، زیست سالگی، معارف عقالنی پیچیده 21دهد. بعد از  می

 شوند.  ی میمابعدالطبیعه معرف

ي علمی، مهارتی و بینشی، محتواي آموزش و پرورش رئالیستی را تشکیل  ي عمده طور کلی، سر رشته به   

نماید. از  ها را پیوسته متحول می هاي حاصل از آن، محتواي برنامه هاي علمی و یافته دهد. در اینجا نیز، پژوهش می

ي علوم تربیتی است،  هایی از رشته ریزي آموزشی و درسی که شاخه رنامهي امروز، ب گرایانه هاي واقع اینرو، در برنامه

هاي جسمی و ذهنی باید به صورت  گرایانه، فعالیت داراي اهمیت ویژه شده است. از دیدگاه آموزش و پرورش واقع

ي، هاي بشر آموزي، آگاهی از دانش هاي فردي، مهارت هماهنگ صورت پذیرد. پس ورزش، کارهاي هنري، پژوهش

 )22،ص1157دهند.)سرمد، علوم پایه و ریاضیات، عمده مطالب درسی را تشکیل می

که نخستین : کند گانه فوق برنامه را پیشنهاد می خود و عادات سه رئالیستی خود برودي براساس مبانی فلسفی

عادي و متعارف، زبان ابزار سمبولیک یادگیري، تفکر و ارتباط: زبان شود:میشاملزیربصورتنیزرارازش موسیقی

 )112و 111، صص 1166شریعتمداري،)(.کمی )ریاضیات( و زبان هنر )طراحی، نقاشی و موسیقی

برودي همچنین معتقد است  که تربیت موسیقیایی میتواند با سه رویکرد دریافت،ادراک،واجرا صورت پذیرد و 

قی، اجتماعی و شناختی  دانشاموزان هریک ازین سه رویکرد داراي تاثیرات خاص خود بر ابعاد عاطفی اخال

میباشد.در رویکرد دریافت در اموزش موسیقی  واحدهاي درسی به گونه اي ارائه می شوند که  میتواند موجب 

تواناییهایی نظیر اشنایی باز زندگی اهنگساز،شناخت اندیشه و ارائ فلسفی او،اشنایی با تحوالت بزرگ تاریخ 

میان نوع موسیقی و سازها با ویژگی هاي جغرافیایی قومی مذهبی هر منطقه موسیقی و هنر،شناخت همبستگی 

و درنهایت دانشاموزان بر اساس یک بینش کلی به یک روشن بینی براي ارزشگذاري قدرشناسانه در باب موسیقی 

ر اجزا و دست  می یابند.در رویکرد ادراک که عبارتند از ادراک کیفیت هاي حسی، که  تمرکز و توجه دانشاموز ب

عناصر را تقویت میکند.ادراک خصیصه هاي صوري که در نهایت دانشاموزسه مرحله ي کشف حقیقت شامل 

تحلیل ،ترکیب و استقصارا بر اساس نظریه معرفت شناسی دکارت طی میکند و ادرا ک خصیصه هاي بیانگر که در 

 راکی شهودي )بینش مندانه و ارزشگذارانه (نهایت دانش اموز را به قابلیت خلق روابط مفهومی جدید به واسطه اد

دست می یابند.و بالخره در اخرین رویکرد اموزش موسیقی که رویکرد اجراست به دست اوردن مهارت در یک یا 

 (757ص1111چند ساز بطور گروهی را با فعالیت بدست می اورند .)تسلیمیان و صفایی

یک امر را تجربـه کنـد. عالقـه بـه کشـف امـور سـبب درک         به نظر وایت هد از همان ابتدا کودک باید لذت کشف
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مفاهیم اساسی و فهم وقایعی می شود که زندگی کودک از آنها تشکیل شـده اسـت. تعلـیم و تربیـت از نظـر ایـن       

( به 1151فیلسوف کسب مهارت یا هنر الزم در بکار انداختن یا استفاده کردن از معلومات می باشد.)شریعتمداري،

هاي ما  آید. هنر، ایده مان به دست می تها، تجربه زیبایی شناختی ما بر اثر آرمانی کردن جهان پیراموننظر ایدئالیس

بخشد. توفیق هنر در این است که تمثلهاي آرمانی شـده امـور روزمـره زنـدگی را      را در خصوص واقعیت تجسم می

هنگـامی قـرین موفقیـت خواهـد بـود کـه        -تراشـی  نمایشنامه، نقاشی و پیکر  ادبیات، -سازد. هنر اصیل متجلی می

شـناختی، همچـون اثـر هنـري، از همـاهنگی و       مند از ذوق زیبـایی  انداز و هارمونی ایجاد کند. شخصیت بهره چشم

توازن برخوردار است. براي پرورش ذوق زیبایی در فرد، باید زمینه آشنایی او را با آثار بزرگ هنري و ادبـی فـراهم   

 آورد.

انند سایر بسیاري هنرهاي دیگر با زیباشناسی پیوند ناگسستنی دارد و تقویت و توجه به ان اموزش موسیقی هم

زمینه ساز بروز و ظهور خالقیت و ابراز وجود دانشاموزان به شیوه اي زیبا و چشم نواز است. بدیهی است  تعلیم 

راک و همچنین برقراري تعادل در تربیت رئالیستی وجود این هنر و اموزش انرا در برنامه درسی از باب تقویت اد

 عواطف و احساسات شخص به رسمیت می شناسد.

 

abstarct:In this study, the features and benefits of learning the art of music and 

realisticexamination of art and aesthetics have been trying to lay the groundwork for teaching 

music to be provided . The expression characteristics of realistic education and music education are 

discussed from the perspective of education is realistic. 

KeywordS: Music education , education realism , aesthetic , artistic education 
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 مطالعه جایگاه علوم انسانی در نظام تربیتی ایران شناسی آموزش علوم انسانی از منظر فلسفه اگزیستانسیالیسمآسیب

 

 3گردمیثم کوه

 8دکتر جواد فرزانفر 

 0زهرا فرقانی

 

 چکیده

انسانی از منظر فلسفه اگزیستانسیالیسم پرداخته شده است. هر  شناسی آموزش علومدر پژوهش حاضر به آسیب

کند. از این منظر پرداختن به انسان و رسیدن به تشخص، به موضوع مورد بررسی خود هویت پیدا می علمی بنا

گران است. ضرورت این مطالعه؛ به حاشیه رفتن این دانش در نظام آموزشی است. از هدف مورد بررسی پژوهش

تواند رهیافتی بخشی است که میویکرد اگزیستانس نسبت به علوم انسانی و انسان، برآمده از نگاه هویتطرفی ر

 هاي پژوهش حاضر عبارتند از:روي این دانش باشد. پرسشهاي پیشبراي چالش

 منظور از علوم انسانی چیست؟ -1

 علوم انسانی از منظر فلسفه اگزیستانسیالیسم چگونه نگریسته شده است؟ -2

 هاي علوم انسانی از منظراگزیستانسیالیسم در نظام تربیتی چیست؟الشچ -1

 هاي علوم انسانی اگزیستانسیالیستی براي آموزش و پرورش چیست؟داللت -4

هاي پژوهش نشان از اهمیت استنتاجی به انجام رسیده است. یافته –مطالعه حاضر کیفی است و به روش تحلیلی 

 مداري در نظام تربیتی نسبت به علوم انسانی دارد. اي ناشی از نگرش رقابتهتشخص در نگرش به انسان و آسیب

 علوم انسانی، انسان، فلسفه اگزیستانسیالیسم، تعلیم و تربیتهاي کلیدي: واژه

 

 مقدمه و بیان مسأله

ورت اند. ضرشناسی مسائل آن پرداختهگران در پژوهش حاضر با تمرکز به دانش علوم انسانی، به آسیبپژوهش

نظر شود. از طرفی بهاش وجود دارد، بیشتر احساس میاین بررسی به نقش و نگاهی که نسبت به انسان و جایگاه

ي این دانش از اهمیت خاصی برخوردار باشد. با رسد نگرش فلسفه اگزیستنسیالیسم نسبت به انسان در عرصهمی
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انی از منظر فلسفه اگزیستانسیالیسم در نظام شناسی آموزش علوم انساین توضیح، مسأله پژوهش حاضر، آسیب

شود. در تعلیم و تربیت داخلی است. امروزه پرداختن به ادبیات و علوم انسانی بیش از هر زمان دیگري احساس می

ي هزاره دوم و در آستانه اي برخوردار نیست. بشر کنونی در پایانهروزگاري که انسان و انسانیت از جایگاه شایسته

-ها زندگی میآید، در بحراندنیـا می ها بهها شده است، او در بحران"بحران"ترین زاره سوم در گیر بزرگشروع ه

(. از 5: 1167کند )کریمی، شود و از بحرانی به بحران دیگر نقل مکان میها تجزیه و پراکنده میکند، در بحران

ها براي انسان کنونی بحران بسیاري از بحران کند.این نظر، نگرش به انسان معنا و مفهوم دیگري پیدا می

اي برخوردار نیست. خصوصاً در جامعه ما اند. مربوط به خالء معنا در انسان. انسانی که از کرامت شایستهوجودي

هاي انسانی ضعیف شده و خشونت جاي آن که نگرش به انسان و کرامت او، در حال رنگ باختن است. عاطفه

ري روزگاه عسرت و مرگ انسانیت در دوران مدرن خود را به نمایش گذاشته است. گویی نشسته است. به تعبی

هاي جاري نهال انسانیت به شدت ترد و شکننده شده است. با این وصف، رسالت علوم انسانی نشان دادن حقیقت

این حقایق. زندگی آدمیان است؛ رسالتی براي اصالح و بهبود زندگی بشري، با برجسته کردن خطوط پر رنگ 

ي بارز علوم انسانی، توان ادبیات را به عنوان جلوهاند. نمیآموزان بیش از هر زمان دیگري محتاج توجهامروزه دانش

متعلق به گذشته دانست و کارکرد و کارایی آن را پایان یافته تلقی کرد؛ چراکه خلق و خو و روح و روان آدمی، 

، همان است که همیشه بوده است. حتی اگر نپذیریم که روح بشري، اشهاي پنهانیهاي درونی و کشمکشرنج

ها بوده. بنابراین هاي آدمی چنان است که قرنبیشتر روبه تباهی است تا رسیدن به تعالی، باید گفت ویژگی

کند اما حسادت، اش تغییر میفاعل شناسا در دوران مدرن دگرگون نشده است. شکل زندگانی حاالت درونی

اي از خلق و خوهاي متناقض از ما ساخته است. ها، مجموعهآز، شور و شوق انسانی و بسیاري تالطم خشم و

ها را بیش از هر زمان دیگري به جان هم افکنده، حریص و آزمند شرایط زندگی مدرن و پر از فنآوري، انسان

جامعه بدون ادبیات و علوم انسانی را  ها را از هم دور ساخته است. از این جهت، ماریو وارگاس یوسا،ساخته و قلب

هاي مربوط به علوم انسـانی، یکی از (. بدین ترتیب دانش15: 1167داند )اي محکوم به توحش معنوي میجامعه

بخش که به هاي ذهنی آدمی است و علم و تکنولوژي فاقد آن نقش وحدتترین فعالیتترین و ضرورياساسی

ي آموزش علوم انسانی ند. براي این منظور، نگرش به فاعل شناسا در عرصهیکی شدن آدمیان بیانجامد، هست

یابد که در بستر برنامه درسی مورد سنجش قرار گیرد. از این روي، گوتک، مورخ تعلیم ي بیشتري میزمانی جلوه

: 1112ست )هاي تربیتـی عرصه شدیدترین مشاجرات او تربیت، معتقد است؛ برنامه درسی به عنوان محور فعالیت

هاي آموزش و گیري درباره محتواي برنامه درسی مستلزم بررسی، امعان نظر و تدوین غایت(. بنابراین، تصمیـم12

اي تعریف کرد که متعلم یافتهتوان به عنـوان تجــارب سازماندرسی را میپرورش است. با این مقدمــه، برنامـه

-مطرح می "آموزش"(. براي رسیدن به هدف مذکور، 12مان: کند )هتحت راهنمایی و نظارت مدرسه کسب می
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-هاي خاصی است. آموزشی که تشخص و هویتعلوم انسانی و نظام تربیت، واجد ویژگی شود و آموزش در عرصه

یابی متربی را به چالش کشیده، مخرب است. از جهتی دیگر، رقابت عنصر نامطلوبی در این قلمرو بوده که فردیت 

ترین محتوا را براي متعلم رود طراحان برنامه درسی، با ارزشرا ستانده است. بنابراین انتظار می آموزاندانش

ترین درجه جا عبارت از نیل به تشخیص و توافق درباره اموري است که متضمن عالیجستجو کنند. مسأله در این

شناسی است. شناختی و ارزشی، معرفتحقیقت، زیبایی و خیر باشد. بنابراین این مسأله داراي ابعاد متافیزیک

تواند بستري براي رسیدن به تشخص براي متربی فراهم آورد. این انسانی از منظر اگزیستانسیالیسم نیز میعلوم

 هاي آموزش این علوم پرداخته است. پژوهش با چنین هدفی به بررسی آسیب

شناسی و رویکردهاي کیــــفی است. در روشچنـینی، هاي اینگران بنابه خصلت فلسـفی پژوهشروش پژوهش

گزیند، بدون آنکه به خود پدیده تحلیل مسائل پژوهشی، یک مکتب فکري خاص، تأکید بر رویکرد کمّی را بر می

شود و از این رو در اغلب موارد منتهی به طور کلی منجر به کمّی کردن انسان میتوجه نماید. چنین رویکردي به

هاي فلسفی، انسان و علوم که معموالً مخاطب در پژوهششود. از طرفی با توجه به اینان میدهندگعینیـت پاسخ

یابد. از این منظر میکوت و مورهاوس معتقدند: پژوهش انسانی است، نگرش کیفی به انسان نمود بیشتري می

-دهند، استخراج میا رخ میاي که در آن رویدادهها را از زمینهکیفی، فرایندي از تحقیق و بررسی است که داده

کنندگان در این متن توصیف هاي شرکتشود که رویدادهاي مشاهده شده را از طریق دیدگاهکند و تالش می

گران تواند مورد مطالعه پژوهشکنندگان در پژوهش کیفی، بهتر می(. بنابراین نگرش شرکت15: 1114کنند )

شناسی آموزش علوم استنتاجی به آسیب –بر تکنیک تحلیلی واقع شود. با این تعریف، پژوهش حاضر مبتنی 

صورت صورت نظري و هم بهانسانی از منظر فلسفه اگزیستانسیالیسم نگارش یافته است. روش مذکور هم به

پردازي، تحلیل، ارزیابی و نقد توان براي نظریهرود. این روش را میکار میعمـلی، در فلسـفه تعلیم و تربیت به

(. البته ناگفته نماند که 126: 1161کار گرفت )باقري، هاي فلسفی مربوط به تعلیم و تربیت بهدر پژوهشنظریه 

هاي پدیدارشناختی براي تفسیر اعمال و هاي انسانی کافی نیست، بلکه روشتنها اکتفا به روش مذکور در بررسی

 هایی است.      گفتار آدمیان ضروريِ چنین پژوهش

 

 پیشینه 

هاي علوم انسانی از منظرهاي مختلفی مورد بحث گران، چالشهاي انجام شده به وسیله پژوهشجموع بررسیدر م

اي آن در هاي توسعه علوم انسانی و میان رشتهبررسی چالش"اي به و بررسی قرار گرفته است. بالغت در مقاله

دبستانی و دبستانی و و پرورش پیشهاي آموزش با میان رشته 1ایران: )مطالعه موردي رشته علوم تربیتی

اي در علوم انسانی پرداخته است. در پژوهش رشته، چاپ در فصلنامه مطالعات میان1110در سال  "تطبیقی(
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پرداخته است. این  "شناسی بنیادینسازي علوم انسانی از منظر هستیبررسی امکان بومی"دیگري حیدري به 

برنامه "نشر یافته است. تقوي و غفاري نیز در پژوهشی به بررسی 1110پژوهش در نشریه فلسفه  به سال 

اند. نتایج این پژوهش در سال پرداخته "درسی اگزیستانسیالیستی و اسالمیانسانی دربرنامهاي جایگاه علوممقایسه

-پایه نقش دیلتاي در"گران به ي دیگري نوري و ریختــهدر نشریه قبسات انتشار یافته است. در مقاله 1111

کنند. مشاهده شناسی بنیادین اشاره میدرنشریه غرب 1111به سال  "گذاري علوم انسانی و دفاع از عینیّت آن

هاي این حیطه از هاي انجام شده از منظرهاي متفاوتی به ابعاد علوم انسانی پرداخته و چالششود که پژوهشمی

شناسی آموزش علوم انسانی از وهش حاضر نیز با هدف آسیباند. پژبشري را مورد بررسی و تحلیل قرار داده دانش

منظر فلسفه اگزیستانسیالیسم که زیر عنوان مطالعه علوم انسانی در نظام تربیتی ایران معرفی شده، به نگارش در 

 آمده است. 

 

 مبانی نظري:

هاي رهگر دارد. نگها و آبشخـور فکري پژوهشفرضمبناي نظري در هر پژوهشی اشـاره به پیش

کند. هاي فیلسوفان این مکتب در یک نگاه کلی، پژوهش حاضر را هدایت میاگزیستانسیالیستی برآمده از اندیشه

از این منظر از آنجا که به تعبیر باقري؛ علوم انسانی با اشخاص و گفتار سروکار دارد، و غایت آن عبارت است از 

(، نگرش اگزیستننس در این عرصه به فردیت و 161: 1166دهی موجودي بشري در محیطی اجتماعی )جهت

نگرد. این تشخص راه به منحصر به فرد بودن فاعل شناسا در مواجهه تشخص موجود انسانی در عرصه اجتماع می

 تواند به هدایت عملی آدمی بیانجامد. با دیگران دارد. از این نظر، مبانی نظري فراهم آمده در پژوهش حاضر، می

 

 انسانی:چیستی علوم 

دار پژوهش و کاوش در احوال درونی، حیات معنوي، اجتماعی و رفتاري انسان به عنوان فاعل علوم انسانی عهده

تا  2شود، در مقطع تاریخی بین ارسطواست. بنابراین آنچه امروز با عنوان علوم انسانی شناخته می 1شناسایی

لوم طبیعی با تدوین منطق و تعیین غایات آن، گام نخست هویت یافته است. ارسطو در تمایز از ع 1ویلهلم دیلتاي

در قرن هجدهم این مفاهیم را پیش بردند.  7و مونتسکیو 4را در معرفی علوم انسانی بنیان نهاد. دیوید هیوم

                                                   
1 - Knowing Subject 

2 - Aristotle  

3 - Vilhelm Dilthy (1833-1911) 

4 - David Hume 

5 - Baron de Montesquieu 
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و سرانجام دیلتاي به تکامل صورت تاریخی این دانش  2در قرن نوزدهم به همراه استوارت میل 1اگوست کنت

گرایی برآمده از قرن هجدهم و نگاه تحصّلی کنت، رویکرد کمّی نیز بر این زمان زیر نفوذ علمپرداختند. تا 

هاي پژوهش هاي طبیعی و انسانی حاکمیت داشت. با پارادایم شیفت رویکرد پژوهشی کمّی به کیفی نگرهپژوهش

شنـاسانه خصوصـا نگاه  هاي پدیداري دیگري یافت. قرن بیستم با ظهور دیدگاهکیفی نسبت به انسان سویه

(، از منظرجدیدي 17: 1161رویکردهاي گذشته سر ستیز دارد )باقري،  4گراییکه با عینیت 1پدیـداري هوسـرل

پذیرد، چه رسد به گرایی را حتـی در علوم طبیعی نیز نمیبه علوم انسانی نگریستــه شده است. هوسـرل عینیت

"جهانزیست"کلیدي وي، یعنی  علوم انسانی؛ زیرا معتقد است که مفهـوم
فرض همه علوم بشري به منزله پیش 7

"بحران"گرایی در نقد هوسرل عامل (. عینیت17است )همان: 
 در علوم اروپایی است و آن گرایش به صوري 7

کردن منطقی و ریاضی است. ویلهلم دیلتاي واپسین متفکري است که از منظر پدیدارشناسانه به تکمیل پروژه 

پرداخته است. دیلتاي نیز به بررسی پدیدارشناختی حیات توجه داشت، اما او با تأکید بر فهم انسانی،  هوسرل

تري به بحث خود داد. دیلتاي، به بیان باقري؛ با تأکیدي که بر نقش احساس و اراده، شناختی صریحشکل روش

"تبیین"عالوه بر عقل، در شناخت آدمی داشت، تفکیکی اساسی میان 
ها و جویانه به چرایــیپاسخ علـتیا  5

شناسی علوم طبیعی (. وي رویکرد نخست را به روش11: 1161ها قائل شد )جویانه به چراییتفــهم یا پاسخ دلیل

شناسی علوم انسانی اختصاص داد. به این ترتیب، در دیدگاه دیلتاي، علوم انسانی شاخص و رویکرد دوم را به روش

"تفهم"علوم طبیعی متفاوت است. این ویژگی را در ویژگی اي دارند که با ویژه
اي باید جستجو کرد. یعنی رابطه 6

هاي علوم طبیعی جایی براي آن وجود ندارد. با ظهور شود و در روشبرقرار می "انسان با انسان"که تنها میان 

به علوم انسانی نگریسته شد. هاي اگزیستانسیالیستی که مبناي نظري پژوهش حاضر است، از منظر دیگري دیدگاه

شناختی و از حد یک روش خاص براي علوم را از منظر روش "تفهم"، فیلسوف اگزیستنس مسأله 1مارتین هایدگر

ها در صددند تا (. اگزیستانسیالیست40انسانی فراتر برد و جایگاه آن را در کل وجود آدمی در نظر گرفت )باقري، 

در قرن بیستم عارض علوم انسانی و آموزش و پرورش شده است، کاهش  پدیده غیرشخصی شدن روابط را که

"تو –من "دهند و رابطه 
(. با این وصف، علوم 177: 1112را بین معلم و شاگرد مورد تأکید قرار دهند )گوتک،  10

ن مورد ها را به لحاظ حیات درونی و روابط با دیگراکند که جایگاه انسان در آنهایی بحث میانسانی از دانش

                                                   
1 - August Comte 

2 - John Stuart Mill 

3 - E. Husserl 

4 - Objectivism 
5 - Life- Word 

6 - Crisis  

7 - Explanation 

8 -  Understanding 

9 - Martin Heidegger 

10 - I and Thou 
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اي از علومی است که مطالعات و تأمالت انسان را تر، علوم انسانی؛ شاخهدهند. به عبارت دقیقبررسی قرار می

 (.51: 1152هاي متنوعی رشد یافته است )فروند، گیرد و در زمینهدرباره خودش از زوایاي گوناگون در بر می

 

 بحث و بررسی:

جاست ها قرار گرفته است. بهها و سؤالو تربیتی ما مورد بعضی چالشمدتی است علوم انسانی در جامعه علمی 

اي قرار گیرد. از این اندرکاران آموزش و فرهنگ مورد بحث و بررسی شایستهگران و دستکه از سوي پژوهش

آموزش علوم انسانی در نظام تربیت کنونی از منظر فلسفه  هايلحــاظ، پژوهش حاضر به هــدف بررسی آسیب

گزیستانسیالیسم مورد کاوش قرار گرفته است. علوم انسانی و موضع معرفتی آن در بستر برنامه درسی، خود را ا

ها در پرداختن به ابعاد تواند در قالب تعریف خط و مشی نحوه آموزش این دانشکند. برنامه درسی مینمایان می

شود. اینکه چه نسان در نظام تربیت تعریف میشخصیت انسان خود را عرضه نماید. از این جهت جایگاه پرورش ا

اي است که به تعبیر سروش؛ ما طبعاً به دلیل انسان بودن، همچنین به دلیل اینکه انسانی پرورش یابد، نکته

هاي ها و دریافتپرورده فرهنگ مشرق زمین و فرهنگ اسالمی هستیم، نسبت به انسان و شخصیـت او استنباط

. از این منظر موضوع، روش، اعتبار و مشکالت علوم انسانی قابل بررسی است. این دانش (7: 1165خاصی داریم )

-آید؛ مدعی شناساندن انسان هستند، بنابراین ناگزیر این سؤال به ذهن متبادر میشان برمیطور که از نامهمان

کنند و چه نابعی تغذیه میخواهند بشناسانند؟ و در این شناسایی از چه مشود که این علوم کدام انسان را می

نمایند. با نگاهی به تاریخ علم، خصوصاً دوران مدرن با سیطره علم تجربی ادعاي شناخت اهدافی را دنبال می

جانبه انسان از سوي فیلسوفان مطرح شد. دکارت نمونه بارز این تفکر بود و روشی را در علم پیش گرفت که همه

هاي علمی وي گواه روشنی بود بر (. شکست5ها بود )همان: ادث و پدیدهکمابیش مبتنی بر درک آدمیان از حو

هاي اگوست کنت نیز منتهی به فلسفی پژوهش –شود. نتایج فکري هاي علمی منتهی به مقصد نمیاینکه دریافت

 هايرویکردهاي کمّی در نگرش به انسان و شناخت وي شد. در این سیر، ضرورت پرداختن به رویکردها و روش

-هاي روششناسی در قلمرو علوم طبیعی، منتهی به دغدغهپژوهش در تعلیم و تربیت نمودار گردید. اهمیت روش

شناسی در حیطه علوم انسانی نیز گردید. علوم انسانی نیز به تعبیر باقري؛ در نخستین مواجهه خود راه علوم 

نگر در آزمون فرضیات کارگیري روش کمّیطبیعی را پیش گرفتند و کوشیدند با تعاریف عملیاتی مفاهیم و به

نگر در عرصه علوم انسانی (. با نقد رویکردهاي کمّی1: 1161تحقیق، این راه را براي علوم انسانی هموار کنند )

توسط کسانی چون دیلتاي، هوسرل، رنه گنون، مارکس وبر و ... رویکرد جدیدي در خصوص چیستی علوم انسانی 

هاي کیفی به منزله اقتضاي خاص توان در جایگاه ویژه ظهور پژوهشنازعات فکري را میمطرح شد. نتیجه این م

 علوم انسانی مالحظه نمود. 



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

571 

دار پرورش نیروي انسانی براي جامعه است. اما اینکه کند، عهدهاي مهمی که دنبال مینظام تربیتی بنابه وظیفه

-پرده شود، در نگاه علوم انسانی به موضوع خود، معنا میهایی تربیت شود و به جامعه سچه انسانی با چه ویژگی

کند. ریاضیات هـــویت خود را از اعداد و یابد. از این رو هر علمی به تبع موضوع مورد بررسی خود، هویت پیدا می

 یابد و شیمی از خواص مواد. علوم انسانی نیز بهکند. فیزیک از حاالت مواد موضوعیت میها کسب میرابطه آن

شود. هاي انسانی حادث میکنند. در این عرصه دانشهویت خود را کسب می "انسان"تبع موضوع خود یعنی 

اند. هر معنا یافته "انسان"شناسی، روانشناسی، تاریخ، فلسفه، هنر، مذهب، حقوق، علوم تربیتی با محوریت جامعه

پردازد. در این بین نظام به آموزش او مینظام آموزشی به فراخور نقش و جایگاه تعریف شده خود از انسان 

ریزي شده از سوي شوراي ها و تعیین اهداف و اصول برنامهگذاريآموزشی ما هم مستثنی نیست و بنابه سیاست

پردازد. در حوزه علوم انسانی که تمرکز پژوهش حاضر بر آن قرار گرفته است، عالی انقالب فرهنگی به آموزش می

رسد نتایج نظر میداد آن بهی مشخص شده است. اما با مراجعه به نظام آموزشی و برونهاي آموزشخط و مشی

اي از ایدئولوژي قرار ي نظام تربیتی ما زیر نفوذ انگـارهمطلوبی در این عرصه حاصل نشده است. انسان تعریف شده

ظر، بسیاري از مسائل مربوط به نکنند. بهشود که در بهترین جهان ممکن زندگی میها القاء میدارد که به آن

ترین نکته که اخیراً در نظام تربیتی ما به صورت مسأله درآمده، نگرش انتظاري است که از این علوم داریم. مهم

ریزان نسبت به تعریف علوم انسانی دارند. تعریفی که به نادیده گرفتن خاصی است که طراحان و برنامه

کند تا نگرش خود را در امر آموزش به ت به علوم انسانی است و تالش میفلسفی غرب نسب –دستآوردهاي فکري 

کرسی نشاند. نگرشی که با ادعاي بومی بودن این علوم همراه گشته است. درست است که ما علوم انسانی به 

ن نظر در ایم، و فلسفه در فرهنگ ما داراي جایگاه خاصی است. از ایایم، ولی فلسفه داشتهمعناي مدرن آن نداشته

النفس در این باره سخن بسیار گفته شود و خصوصاً در مباحث علمشناسی فلسفی هم نگریسته میفلسفه به انسان

شده است. اما در نگرش مدرن به انسان، علم النفس براي فیلسوفان رنگ باخته و در عوض مباحث مربوط به 

ت. ظهور مباحث حقوق بشري در دوران مدرن مداري انسان سپرده استکلیف آدمی جاي خود را به نگرش حق

جایگاه و نقش علوم انسانی را تغییر داده است. طبیعی است که با ظهور چنین مباحثی، این سؤال پیش آید که 

کرده است، کجاست؟ به تعبیر سروش؛ چرا آن انسانی که در فلسفه پس آن انسانی که فلسفه به ما معرفی می

(. 5: 1165وم نیست و چرا آن انسانی که در این علوم است از فلسفه غایب است؟ )]ما[، حاضر است، در این عل

آموزد که در فلسفه ما وجوه محدود و ناقصی از وجود انسانی معرفی شده ها و مواردي از این دست به ما میاین

لسفه سیراب ي شئون انسان نیست. بنیان نظري مربوط به مباحث آموزشی نیز از همین فاست و فراگیر همه

بردیم، و در اي در غیاب مسائل جهان نو. به تعبیر شایگان؛ ما در تعطیالت تاریخ به سر میگردیده است؛ فلسفه

 "ضیافت مدرنیته"ضیافتی که غرب پس از آهنگ رنسانس و اصالح دینی تدارک دیده بود حضور نداشتیم؛ 
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در دوران مدرن  "توسعه"براي این منظور، مفهوم  (. فیلسوفان ما در این عرصه نقشی نداشته اند.121: 1161)

معنا یافته است. توسعه یک کشور، قائم به ظهور یک شخص نیست و نقش نهادها در جریان اصالحات نباید 

کند. بر این اي که دارد، در بحث آموزش انسان معنا پیدا مینادیده گرفته شود. نهاد تربیت نیز از جهت وظیفه

شوند: یکی نهادهاي فراگیر است که اً و نهـاد تعلیم و تربیت خصوصـاً به دو گونه تقسیـم میاساس نهـادها عموم

ي داراي این نهادها گام در مسیر شود و جامعهدر آن امکان فعالیت و بروز خالقیت براي اکثریت فراگیران مهیا می

رخه فضائل انسانی موجود در آن، راه را هاي برابر است، چنهد. این نهادها چون مبتنی بر ایجاد فرصتتوسعه می

است که در چنین  "کشبهره"ي دیگر؛ نهادهاي دهد. گونهبندد و به افکار نخبگان امکان بروز میها میبر کژي

جوامعی راه ورود فراگیران به قدرت و ثروت بسته است. منابع در اختیار گروهی انحصارطلب قرار دارد و 

بندد )وزیري، ن چرخه رذیلت موجود در آن راه را براي ظهور نهادهاي فراگیر میخودکامگی حاکم است. همچنی

دیگر شوند. در اي دوسویه برقرار گردد و منجر به بازتولید یکتواند رابطهي این نهادها می(. در هردو گونه1111

مال نفوذ خود، راه را بر بروز توانند با اعنظام تعلیم و تربیت و خصوصاً آموزشِ علوم انسانی، ابزارهاي قدرت می

هاي ایدئولوژیک باشد. این هایی منحصر به آموزهخالقیت ببندد.  خصوصاً وقتی آبشخور آموزشی چنین دانش

هایی مواجـه کرده است. با این موارد و بسیاري دیگر از این گونه، علوم انسانی را در نظام تربیت کنونی با چالش

گران اجتماعی و هاي آموزش و پرورش کشورها، مرکز آمال اصالحی است که نظاموصـف، به بیان باقـري؛ بدیه

(. از این منظر، اصالح آنچه در آموزش علوم انسانی در مدارس ما اتفاق 7: 1161پویندگان راه توسعه بوده است )

-ندیشمندان و دستافتد، ضرورتی انکارناپذیر است. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست و بسیاري از امی

کم، یکی از منابع اصلی نگرند؛ اما، دستاندرکاران فعالیت اجتماعی، آینده را از روزن نظام آموزش و پرورش می

هاي جاري در قلمرو آموزش و پرورش، چارچوبی فکري است که براي آموزشِ تضمین براي هدایت درست فعالیت

هاي اولیه در کشور ما براي رغم برخی تالشدانیم، بهچه میعلوم انسانی سازنده به کار گرفته می شود چنان

توان گفت توان گفت که کار در این زمینه به انجام رسیده، بلکه تنها میفراهم آوردن چنین چارچوبی، هنوز نمی

 –نشیند که خود را از دستآوردهاي فکري ها زمانی به بار میکه تالش در آن آغاز شده است. البته این تالش

، "حقایق"فلسفی اندیشمندان این حوزه دانش بشري محروم نسازیم و در این راه استغنا بورزیم. براي این منظور 

"دیالوگ"تنها در 
داشت. این امر زمانی  "اي مشترکدغدغه". و براي دیالوگ باید 2شوند، نه مونولوگپدیدار می 1

اندیشید و محلی عمل نمود، با جهانیان وارد دیالوگ  مقدور است که به انسان، در کانون جهان نگریست؛ جهانی

"تفکر انتقادي"شد، سپس به آموزش زیست بوم خود همت گماشت. در این مسیر، پرورش 
-ضرورت اجتناب 1
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رود. از این زاویه نگرش به انسان به ناپذیر نظام تربیتی است؛ ضرورتی که در نگرش ایدئولوژیک به حاشیه می

هاي ایدئولوژیک باعث نگاه ابزاري به کند. آموزهکه تمرکز کانت بر آن بود هویت پیدا مینچناآن "هدف"منزله 

کند. از این منظر هابرماس به دیدگاه انسان گردیده و او را به عنوان وسیله، جهت رسیدن به اهداف تعریف می

: 1161زار نگریسته شوند )باقري، و نه اب "غایت"کانتی در اخالق پایبند است که افراد آدمی را باید به منزله 

کند. در یاد می 1شناسی انتقادي، از دیدگاه خود تحت عنوان تأمل انتقادي(. هابرماس با اساسی دانستن روش244

داند )همان: شدن آدمی اساسی میرا براي عقالنی "اجماع"و گرایش به  "وگوي منطقیگفت"همین رابطه، 

تعلیم و تربیت خصوصاً سند تحول آموزش و پرورش مورد مالحظه و بررسی است. رو نگرش به اسناد (. از این247

از آن نام  "فلسفه تربیتی مقبول و معتبر در جامعه اسالمی ایران"اي مدون به عنوان سندي که با ادعاي مجموعه

هاي به مؤلفه (. از این جهت در پژوهشی دیگر باید به این موارد که تا چه میزان41: ص 1110برده شده است )

مشارکت با غیر، آموزش حقوق شهروندي که مسائل ضروري نظام تربیتی ما است، وگو، انتقاد، دغدغهگفت

وگو را بستن و سراي اندیشه را مقفّل نمودن و توهم استغنا در این عرصه، ره پرداخته شود. بنابراین درهاي گفت

آموزش علوم انسانی در نظام تربیتی ما قابل تبیین است. برد. از این منظر مشکالت نشینی و حذف میبه گوشه

"مسأله"ترین کار محقق، تبدیل معضالت است به ترین کار در این حوزه یافتن معضالت است و مهممهم
. امروزه 2

"رقابت"اي که نظام تربیت ما را به چالش کشیده، نگرش رقابتی در آموزش است. ترین مسألهمهم
، عنصر مخرب 1

به نظام تربیتی ماست. به تعبیر باقري؛ حتی روي رقابت سالم هم حرف داریم، نباید رقابتی در میان باشد مبتال

اي از دیگر مجموعهآموزان در کنار یکیابد. دانش(. این مسأله در سنین ابتدایی در مدارس ما بروز می24: 1114)

یا از گردونه حذف شوند. بستر رسیدن به اهداف دیگر سبقت بگیرند و دهند که باید از یکرقبا را تشکیل می

یابد. علت این امر هم وجود مؤسسات ها تنها در رقابت با دیگران معنا میطوري ترسیم شده است که تالش

کنند. انتظار پرورش آموزان را به جان هم انداخته و تجارت میبنگاهی است که در نقش کمک آموزشی دانش

سازي انی در این سیستم آموزشی بیهوده است. رقابت، محصول نگرش تکنولوژیک و تجاريانسان از قِبَل علوم انس

بحران "ي چنین امري هاي قرن نوزدهم است که در سیستم آموزشی تزریق شده است. در نتیجهبرآمده از اندیشه

"وارجوامع توده
ترین بحران در همي فیلسوفان اگزیستنسیالیسم است، ظهور یافته است. امروزه مکه دغدغه 4

آموزان است. استرس و ترس از رقیبانی که در مسیر موفقیت هاي آموزشی ما در مدارس، استرس دانشکالس

آموزان در کنکور سراسري وجود دارد. آیا این چیزي جز همان اضطراب و تنش وجودي است که در دانش

زدایی وار که موجب شخصیــتنماي جامعه توده شود. این اضطراب بر اثر نشو واگزیستانسیالیسم از آن بحث می
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(. از طرفی ظهور جامعه 171: 1112سرشت به نقل از:گوتک، از فــرد گردیده، روبه وخامـت نهاده است )پاک

وار و فرهنگ رقابتی برآمده از تکنولوژي، احساس از خودبیگانگی را شدیدتر ساخته است. حال کدام علوم توده

توان در نگرش آید از این منظــر بهتر میمی نظرگشاید؟ بهائل کنونی نظام آموزشی میانسانی، گِره از مس

اگزیستنس به انسان، اندیشید؛ نگرشی که در پرتو نقد تند و تیز آن بر نظم نوینی که در زندگی بشر کنونی پدید 

سرمایه هماهنگ ساخته، آزاد سازد.  آمده تا آن را با پیامدهاي تولید و مصرف انبوه ناشی از انقالب صنعتی و نظام

شاید بروز مفاهیمی چون آموزش مطلوب و اثربخش ناشی از همین نگرش به انسان باشد که در نظام آموزشی ما 

سازد، که وري خط مونتاژ را به ذهن متبادر میمد شده است. مطلوبیت و اثربخشی، منطق عصر ماشین و بهره

ي دیگري به اي از ماشین فرسوده گردد و قطعهتعویض گردند. وقتی که قطعه قطعات ماشین استاندارد و هم قابل

کند. این منطــق به تدریج به افـراد نیز تعمیــم داده شده جاي آن قرار داده شود، کارکرد مؤثر آن را تأمین می

سانی. حتی استفاده شود تا فرد انآموزان مدارس ما شبیه قطعات صنعتی، برخورد می(. با دانش171است )همان: 

ي آموزشی، فرد به نگرش مذکور کمک کرده است. این نگرش، در عرصه "علوم انسانی مهندسی"از مفهومی چون 

توان اندازه اي که نیازها، آمال و آرزوهایش را میرا به عنوان مصرف کننده و شهروند تا حد واحد استاندارد شده

هاي اي، آزمونهاي آموزشی چند رسانهه است. از این منظر برنامهگرفت و به طور کمّی بیان کرد، تنزل داد

آیند که حاصــل کار شمار میاستاندارد شده، هوشمندسازي مدارس، در زمره ابزارهاي فنآوري آموزشــی به

اندک بین معلم و شاگرد  زدایی در آموزش و پرورش، ورود روابط غیرشخصی در مدرسه، و تماستوسعه فردیت

است. پیامدهاي چنین نگرشی خصوصاً در نظام تربیت، اتکاي به علوم و کاستن از اهمیت علوم انسانی است؛  بوده

گیري و تحلیل کمّی در آمده در علومی که به انسان عینیت داده شده و به صورت موجود یا واحدي قابل اندازه

انجامیده که از طــریق تجربه انسانی به  1است. این نگرش در وجوه رفتاري، کاربرد روش علمی به یک فروکاهی

و  "فردیت"کند. این موارد و بسیاري دیگر منجر به زدودن گیري مردم را واکاوي میهاي کمّی قابل اندازهپاسخ

ورزي فلسفی اگزیستانسیالیسم توصیف مبارزه از متربیان شده است. به این ترتیب، محور اصلی اندیشه "تشخّص"

(. از این نظر برنامه درسی مبتنی بر 171: 1112ماهیت شخصی خویش، از راه انتخاب است ) انسان براي نیل به

آموزش ها و موضوعاتی است که واقعیت طبیعی و اجتماعی را براي دانشاگزیستانسیالیسم، شامل آموختن مهارت

، "استقالل"و "انتخاب"است.  تبیین کند. کارکرد علوم انسانی در اینجا بسیار مهم است. زیرا مبیّن انتخاب انسان

روست که در فراگیر وقتی شود. از اینهایی است که در علوم انسانی ما در مدارس تدریس میحلقه مفقوده آموزش

اند. در شود در جامعه قدرت انتخاب ندارد. چراکه قدرت انتخاب را در نظام آموزشی از او سلب کردهبزرگ می

توانی صالح و مصلحت خود را تشخیص شود که تو توان انتخاب نداري و نمیاء مینتیجه چنین رویکردي، به او الق
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دهی بنابراین ما )قدرت(، باید برایت آنچه را که به صالح توست انتخاب نماییم. با این وصف، تربیتِ کدام انسان 

ورزد. تصور مبادرت می در علوم انسانی مدنظر ماست؟ نظام آموزشی ما بر اساس چه تعریفی از انسان به آموزش او

گران بر این است که علوم انسانی ما زیر سیطره نگرشی مابعدالطبیعی از قدرت، که برآمده از فرهنگ و پژوهش

هاي تربیتی ما نشسته و هاي گذشته در بن دیدگاهتاریخ بومی ما است، قرار گرفته است. قدرت برآمده از حکومت

ند. این عنصر در تعریف انسان مورد نظر خود، نیز تأثیر عمیق خود را داشته کجریان تربیت انسان ما را هدایت می

ي عمیق ماورائی و متافیزیکی نقدناپذیر برخوردار است. از این منظر قدرت، در فرهنگ و تاریخ ما از یک پشتوانه

درنیته از انسان به دهد. به همین دلیل علوم انسانی ما نتوانسته در تعریف ماست که به سختی تن به دیالوگ می

کند. داند نه مکلّف. از حقوق فردي او صحبت و آنگاه دفاع میدیالوگ بپردازد؛ تعریفی که انسان مدرن را محق می

ترین حالت بینانهگران این است که در علوم انسانی ما این انسان هنوز متولد نشده است و در خوشتصور پژوهش

برد؛ انسان موجود، انسانی است که هنوز مکلّف است. علوم انسانیِ کنونی میبه سر  "جنینی"خود هنوز در دوران 

هاي فیلسوفان مدرن، با انسان محق سروکار دارد نه مکلّف. این مسأله در نظام تربیتی تحت تعریف و تأثیر اندیشه

هاي حاصل دغدغه "وگومنديگفت"شود. وگو میما بازتاب دارد. به همین دلیل به سختی با دیگران وارد گفت

مشترکی است که در فرهنگ و علوم انسانی ما براي متفکران بومی در غیبت به سر برده است. به همین دلیل از 

ایم. این معنا از انسان در تعلیم و چنینی سخن گفتهمهندسی علوم انسانی، یا علوم انسانی اسالمی و ترکیبات این

راند. نتایج چنین مفروضات فلسفی اسناد تعلیم و تربیتی فرمان میتربیت ما نیز وارد گردیده و در پسِ پشت 

نگرد که باید رویکردي منتهی به پرورش انسانی شده که امروز شاهدیم. انسانی که به دیگران به چشم رقبایی می

اي باشنـده زنند، برداشته شوند. غافل از اینکه انساناز سر راهش براي رسیدن به اهدافی که پیشرفت او را رقم می

"ارتبـاط"است که هستی او در 
ي هایی است که همه(. ارتباط از نکته277: 1166زاده، شود )نقیبشکفته می 1

زاده؛ از کنند. این ایده به تعبیر نقیبفیلسوفان اگزستانسیالسیم در بررسی روالِ بودن انسان بر آن تأکیـد می

(. با این وصف، آیا علوم انسانی ما در 271گیرد )همان: ر میرا در ب "همدلی"و  "هماهنگی"تا  "رویارویی"

آموزِ علوم انسانی خوان ما در نظام ي دانشتریم مسألهآموزش چنین انسانی موفق عمل کرده است؟ امروزه مهم

هاي اجتماعی زیستن تربیتی، عدم مهارت در کسب همدلی و هماهنگی با دیگران و ارتباط است. اصول و مهارت

ترین درک و دریافتی نسبت به علوم انسانی این فراگیران بسیار ضعیف است. خصوصاً نسل کنونی که از کوچکدر 

هاي نظام تربیت در این عرصه قابل اغماز نیست. نظام تربیتی گذارياند. کاستی هدفو رسالت این دانش محروم

رورش متربی. دالیل این امر به موارد بسیاري دان موفق عمل کرده نه در پکنونی نه در پرورش مربی علوم انسانی

هاي تربیتی. همچنین مسیر رسیدن به گذاريشود، از محتواي آموزشی کتب درسی گرفته تا سیاستمربوط می
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اهداف مذکور یک مسیر سراپا معیوب و مندرس است. مسأله دیگر سرکوب خالقیت افراد بوده است. نظام تربیتی 

وم انسانی مسیر مطلوبی را فراهم نساخته و این به دلیل اهمیتی است که علوم تجربی و آموزان  علما براي دانش

علوم پایه یافته است؛ اهمیتی که هم نظام تربیت بدان کمک کرده و هم اجتماع بدان هویت بخشیده است. دلیل 

م انسانی موفق سخن بگوئیم توانیم از علوگردد. زمانی ما میمورد بررسی این علوم بر می "موضوع"این اهمیت، به 

در ابتدا براي نظام تعلیم و تربیت و آنگاه براي اجتماع محوریت و هویت پیدا کند.  "انسان"که موضوع این دانش، 

ي انسان دارند آموزانی که نه دغدغهشوند. دانشآموزان ما وارد علوم انسانی میترین دانشمتأسفانه امروزه ضعیف

شود؛ شامل موسیقی، شناختی طرح ریزي میانسانی. هنر، که براي پرورش ذوق زیبایی ي درک علومو نه دغدغه

آموزان چه ي فیلسوفان هستی است، براي این دانشنمایشنامه، نویسندگی خالقانه، نقاشی و سینما که دغدغه

ان اگزیستانسیالیسم شوند. بلکه هدف اصلی به تعبیر فیلسوفها شکفته نمی، این ایده"تقلید"جایگاهی دارد؟ به 

درسی اگزیستانسیالیستی بر ادبیات و علوم شناختی است. از این منظر در برنامهمجال ظهور خالقیت زیبایی

شود؛ ادبیاتی که براي گشودن دیدگان متعلم نسبت به اهمیت انسان دخیل است، اشخاص را در انسانی تکیه می

دهد. براي این هاي بروز عواطف را در اختیار فراگیر قرار میتکند. ظرفیرویارویی با مسائل انسانی توصیف می

اي براي العادهفوق متعلم در مسائل عمیق عشق، مرگ، رنج، گناه و آزادي وسیله 1منظور درگیر شدن نیابتی

(. 160: 1112معنی است )گوتک، توصیف وضع و حال انسان و دستیابی به معنی در جهانی است که ظاهراً بی

کلو موریس معتقد است؛ آموزش و پرورش اگزیستانسیالیستی باید در فراگیر موجب این منظور ونبراي 

"اشتدادآگاهی"
آموزان باید تشخیص دهند که در (. این آگاهی بدان معنی است که دانش157گردد )همان:  2

اهی متضمن مسئولیت فرد در طور پیگیر، آزادانه، مستقالنه و خالقانه دست به انتخاب زنند. این آگمقام فرد به

 تعیین چگونگی زندگانی خود و نحوه آفرینش تشخص فردي خویش است. 

هاي ي انسان و نظامو آشفته زدهبا این اوصاف، اگزیستانسیالیسم در اوایل قرن بیستـم، اعتراضی به اوضاع بحران

هاي بسیاري ي او شکل گرفت و نگاهفکري حاکم بر جهان بود. این اعتراض در جهت بازیابی هویت از دست رفته

هایی جا گذاشت و سرمنشأ بازنگريي معارف بشري بهرا به خود جلب کرد. از این نظر تأثیر بسیاري را در عرصه

هاي مختلف از جمله؛ فلسفه، روانشناسی و علوم انسانی گردید. از این منظر به تعبیر شریعتمداري؛ درک در دانش

(. اهمیت 222: 1165هاي عاطفی همراه باشد )ها و احساسنوعان خود باید با گرایشو هم آموزان از طبیعتدانش

شود. هاي اگزیستنس استنتاج میگیرد که در پرتو آموزهاین احساس عاطفی در گرو درکی از انسان شکل می

عیب آموزش و ترین دارد که؛ بزرگوجود چنین مسائلی است که یاسپرس فیلســوف اگزیستنس را بر آن می

                                                   
1 - Vicarious involvement 

2 - Intensity of awareness 
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 1ي هستیهاي بنیادي فلسفهپرورش امروز را فراموش کردن انسان و ارج بداند و این چگونگی را با توجه به نکته

نگرد و ي بنیادي است که یاسپرس به تربیت می(. با توجه به این نکته161: 1167زاده، کند )نقیبروشن می

انسان را نه چون انسان بلکه چون نیروي تولید کننده و انرژي برآن است که جامعه امروز و آموزش و پرورش نو، 

بیند. از این منظر مشکالت مربوط به آموزشِ علوم انسانی در نظام آموزشی ما قابل بررسی و تبیین است. زنده می

که شود. از اینجاست شود و با انسان است که عالم و وجود شناخته میبنابراین این فلسفه با انسان شروع می

ها پرسش از چیستی آدمی است. پرسشی که علوم انسانی ما در آموختنش به اصلی در این فلسفه "پرسش"

-انگیزي که دستپردازي است. داستان غمفراگیر عقیم مانده است. از همه این مسائل، تولید نظریه و نظریه

فقدان تفکر در علوم انسانی، برآمده از  ي ظریف کهاند. غافل از این نکتهاندرکاران نظام تربیت به آن پرداخته

است. علوم انسانی ما براي پرسش و خصوصا پرسش بنیادین محملی فراهم نکرده است.  "پرسش بنیادي"فقدان 

شود. از این منظر نگرش تولیدي به علم مندي زاده میتفکر است که در دغدغه "فرایند"پرسش بنیادي محصول 

گران، نظر پژوهـشجدّیی است که با استقبال اصحـاب قدرت مواجـه نشده است. بهپردازي واجد نقدهاي و نظریه

علوم انسانی ما به دلیل نداشتن پرسش بنیادي، نتوانسته فراگیرانش را طوري پرورش دهد که شایستگی رسیدن 

 به ارزش علوم انسانی را درک نمایند.

 

 گیري:نتیجه

ع توسعه جوامع و علوم بدون هدایت علوم انسانی اصوالً میسر و دهد که در مجموهاي پژوهش نشان مییافته

هاي راهبردي هستند، اما بدون نگرش به انسان و تربیت او امکان رشد ممکن نیست. این علوم اگرچه داراي ارزش

 گران، چیستی علوم انسانی به عنوان سؤال اول پژوهش چنینو توسعه آن مقدور نیست. از این منظر براي پژوهش

ها از لحاظ حیات درونی و روابط با دیگران، بررسی هایی هستند که انسان در آنمعنا یافت که؛ علوم انسانی دانش

شود. این تعریف با مشاهده تاریخ و نگرش فیلسوفان به تعریف انسان معنا یافته است. آنچه را امروزه علوم می

اند ها گرفتهها این تعبیر را از آلمانیکه انگلیسی است "Human science"نامیم به تعبیري ترجمهانسانی می

رسد که از زمان دیلتاي علوم انسانی مطرح شده نظر می(. تا آنجا که اطالع هست؛ به45: 1111بیدي، دره)صانعی

رسد. ارسطو در یونان ذیل همان اش به زمان ارسطو میاست. اما مسائلی که ذیل این بحث مطرح است، سابقه

(؛ همان که در 41کار برده بود )همان: را به "پیلیتیکون"یا فیزیک یا علوم طبیعی، تعبیر  "وسیکاف"بحث 

اند، به معناي دانش شهرنشینی بوده است. در شود و براي ما به سیــاست ترجمه کردهانگلیسی پلتیک معنا می

تماعی بوده که در کل همان دانش اي از مباحث شامل اخالق، اقتصاد و حقوق و روابط اجزمان ارسطو مجموعه

                                                   
1 - Existenz 
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برده است. با این تعریف، علوم انسانی به سمت هویت یافتن کار میشود و ارسطو بهشهرنشینی محسوب می

فرانسه، اگوست کنت، ارنست رنان، استورات  1561حرکت کرد. در تداوم چنین نگرشی بود که بعد از انقالب 

( آراء مهمی در 1115 – 1676در این میان امیل دورکیم فرانسوي ) میل، اسپنسر از علوم انسانی سخن گفتند.

(. فروید اتریشی نیز با نگرشی نو به 177سخن گفت )همان:  "شناسی پرورشیجامعه"این رابطه بیان داشت و از 

ه شناخت نگر بروان انسان در تعریف علوم انسانی و انسان تغییراتی ایجاد نمود. این تغییرات با سیطره نگاه کمّی

-شد. با ظهور انگارهانسان همراه شد. نگاهی که به فروکاستـن ابعاد وجــودي آدمی در اعداد و ارقام منتهی می

ي نویی گشوده شد. این رویکرد در نگرش کیفی به شناخت هاي فلسفی پدیدارشناختی به شناخت انسان، پنجره

جست. عینیت علوم تجربی بلکه در ویژگی تفهم می انسان رسمیت پیدا کرد. نگرشی که شناخت انسان را نه در

گذاري علوم سو پایهتکمیل پروژه علوم انسانی به دست ویلهلم دلتاي اتفاق افتاد. دیلتاي رسالت خود را در یک

هاي جهانی در قرون اخیر خصوصاً دانست. بحرانانسانی و از سوي دیگر تهیه و تدوین روش مناسب براي آن می

جهانی اول و دوم منجر به تولید نظریاتی شد که تعریف این علوم را به سمت دیگـري جـهت داد؛  دو جنگ عظیم

اش نمودار هاي فیلسوفان اگزیستانسیالیسم به انسان و ابعاد وجوديسمت و سـویی که منتهی به ظهور دیدگاه

انسانی قابل بررسی است؛  گرا به علومگردید. از این نظر سؤال دوم پژوهش حاضر در نگرش فیلسوفان هستی

وار از خود بیگانه شده و با نگرشی که به دنبال باز یافتن اصالت فرد آدمی است؛ اصالتی که در بحران جوامع توده

اضطراب وجودي امکانات خالقه آدمیان را ناشکفته گذارده است. از منظر سرنوشت هرکس به دست خود اوست و 

تواند از ( و چون آزاد است می114: 1161محکوم به آزادي است )کاردان،  که سارتر گفته است؛ انسانیا چنان

آور است. با نگاهی به آموزش ساز و البته دلهرههاي زندگی یکی را برگزیند و این گزینش سرنوشتمیان سبک

نیات فراگیران رسد علوم انسانی امروز بجاي پرداختن به درونظر میعلوم انسانی در نظام کنونی تعلیم و تربیت به

-که به تعبیر کریمی اگر بدانیم تربیت چه چیز نیست بهتر میتوجهش به امور بیرونی جلب شده است. اموري

(. تربیت، در علوم انسانی نظام آموزشی ما در تعابیر زیر خود را نشان 10: 1167توانیم بفهمیم چه چیز است )

گرا رها کردن است. وابسته کردن نیست، آزاد کردن ستیداده است؛ تربیت رام کردن نیست، بلکه بنابه نظر ه

یابی نیست، که است. دیگر پیروي نیست بلکه خودپیروي است. سیراب کردن نیست، تشنه کردن است. معلوم

گري است. آموزش در علوم انسانی در رابطه بین یابی است. حفظ کردن نیست، بلکه خلق کردن و آفرینشمجهول

(. رازآموزي که به تعبیر 11ان که افالطون معتقد بود؛ با نوعی رازآموزي همراه است )همان: مربی و متربی آنچن

ورزي فلسفی اگزیستانسیالیسم توصیف برد. محور اصلی اندیشهفیلسوفان اگزیستانسیالیسم ره به اشتدادآگاهی می

ساالن به بند اب در رقابت با هممبارزه انسان براي نیل به ماهیت شخصی خویش از راه انتخاب است. این انتخــ

هایی که ترین گرایشترین و زیرکانهکشیده شده است. از سویی عالوه بر رقابت، نهاد تربیتی نیز در میان متداول
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ها و مؤسسات خودکامه است. ستم فرمانروایان، رژیم 1دهد، ستم میانگینامکان تحقق اصالت انسان را کاهش می

(. این مسأله در 154: 1112سرشت، به نقل از گوتک، رزي از زورمداري و سلطه است )پاکو مستبد، نوع کامالً با

-آموزشِ علوم انسانی بومی جلوه یافته است. فراگیران این سیستم آموزشی به  شیوه تقلید و اطاعت کردن بار می

بار آوردن است، تفاوت ي پرورش است، با آموزشی که در خدمت زاده؛ آموزشی که زمینهآیند. به تعبیر نقیب

(. بارآوردن، کاري است که بیشتر با فرمان دادن، تحمیل کردن، شکل دادن، پدید آوردن 15: 1161آشکار دارد )

ها و در نتیجه، با محدود کردن فعالیت آزاد طبیعی همراه است؛ و روش آن بیش از هر چیز، تلقین و تکرار و عادت

گران علوم انسانی امروز ما در بعد آموزش فراگیرانش،مبتال به مسائل ر پژوهشنظنیز واداشتن و بازداشتن است. به

کار گرفته تواند در علوم مذکور بهمذکور است. از این منظر رویکرد اگزیستانسیالیسم به انسان و علوم انسانی می

یگر براي پاسخ به توان از آن چنین یاد کرد.  از سوي دشود. رویکردي که در پاسخ به سؤال سوم پژوهش می

سؤال چهارم پژوهش، داللت رویکرد مذکور در نگرش به تفاوت دو امر آموزش و پرورش با ترکیب بارآوردن 

سو، در تکیه بر فعالیت آزاد و یا زاده؛ تفاوت این دو را باید بیش از هر چیز از یکمتجلی شده است. به بیان نقیب

(. 11گر، در احترام به طبیعت آدمی، و یا نادیده گرفتن آن )همان: چون و چرا دانست؛ و از سوي دیدر تکیه بی

یابی آدمی است. بخش و هویتآنچه در رویکرد اگزیستانسیالیسم به تربیت انسان مطرح شده، ناظر به نگاه تحول

شناسی رو در روشرسد. از اینیابی در فردیت و تشخص بخشیدن به فاعل شناسا ظهور میاین هویت

کند که متعلم را ترغیب کند تا از طریق طرح سواالتی در خصوص معناي نسیالیستی معلم تالش میاگزیستا

 زندگی به حقیقتی شخصی دست یابد و از این راه موجبات اشتدادآگاهی او را فراهم سازد.

 

 پیشنهادهاي نظري و کاربردي:

شمندان علوم انسانی است. استغنا ورزیدن ترین مسأله برقراري دیالوگ با اندیدر بعد پیشنهادهاي پژوهشی مهم

برد. سوداي علوم انسانی اسالمی و مهندسی وگو را مسدود نمودن ره به حذف خود میدراین حوزه و باب گفت

چنان کاري نیاز دانستن و سپردن امور به ایدئولوژي. آنکردن این علوم همان اندازه خطرناک است که خود را بی

هاي زندگانی اجتماعی و حتی فردي را به فرمان داشته کوشیدند تا همه جنبهـتر میهاي توتالیـکه حکومت

شود. از این شود و رشد حاصل میباشند. چراکه شکفتگی و وزن سخن تنها در تضارب آراء به محک گذاشته می

 شود:منظر در بعد نظري پیشنهاد می

 در علوم انسانی "پرسش بنیادي"بررسی جایگاه  -1

 یالوگ با اندیشمندان این حوزه از دانش بشري برقراري د -2

                                                   
1 - Tyranny of the average 
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 ایجاد فضاي فکري آزاد جهت رشد و بالندگی افکار -1

 استقبال از نظریات و انتقادات وارد شده به اسناد تربیتی جهت کاربردي ساختن این علوم در نظام تربیت -4

 هاي ایدئولوژیک در نظام تربیتمنحصر ننمودن نگرش انسانی به آموزه -7

 

 پیشنهادهاي کاربردي:

 اصالح نظام آموزشی در بعد آموزش علوم انسانی -1

 اهمیت دادن به موضوع مورد مطالعه علوم انسانی یعنی انسان -2

 هاي جدید علوم انسانی در اسناد تعلیم و تربیتکارگیري یافتهبه -1

 آموزش مدرسین خالق و آشنا به مسائل در امر تعلیم و تربیت -4

 اي آموزش دادن علوم انسانیآموزان قوي برجذب دانش -7

 کارگیري این افراد در آینده و تضمین شغلیفراهم نمودن زمینه به -7

زاده که در فرایند نگارش پژوهش دانند که از نظرات سازنده استاد نقیبگران مقاله حاضر برخود الزم میپژوهش

آثار ایشان خصوصا در زمینه فلسفه حاضر استفاده شده است تشکر نمایند. همچنین با دعوت مخاطبان به مطالعه 

 تري نسبت به علوم انسانی دست یابند. توانند به درک روشنمی

 

Abstract: 

In the present study the pathology of a liberal education is discussed from the perspective of the 

philosophy of existentialism. The identity of the subject of their study finds. From this perspective, 

addressing human and achieve target detection researchers investigated. The necessity of this 

study, the margin is going this knowledge in the educational system. The approach to the 

humanities and human existence, Look identity that can be derived from an approach to the 

challenges facing the knowledge. The present research questions are: 

1- What is the purpose of the Human Sciences? 

2- How is viewed from the perspective of the human Sciences, philosophy, existentialism? 

3-  What are the challenges in human Sciences  from the perspective of existentialism educational 

system? 

4- What is existential human Sciences  implications for education? 

This study is qualitative analysis technique - a deduction has been done. The findings show the 

importance of recognizing the damage caused by the attitude of attitude and competitive 

educational system of the human sciences. 

Keywords: Human Sciences, Human, Existential Philosophy, Education 
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-های دانشمندان حوزه علوم شناختی در حیطه تعلیم و تربیت ازمنظر نظام انسانهای فلسفی و یافتهفرضبررسی پیش

 شناسی اسالمی

 

 8، یلدا دلگشایی3محمد علی کبریایی

 

 چکیده:

شناسی هاي علوم شناختی در تعلیم و تربیت با نظام انسانها و مبانی و همچنین یافتهفرضتطبیق پیش به جهت

هاي اساسی علوم شناختی ارائه شده مسلمانان، ابتدا شناختی اجمالی از دو نگاه درباره انسان و همچنین یافته

ها در کنار هم قرار داده ر یک از نگاههاي اساسی هفرضاست. در بخش بعدي براي بررسی بهتر، مبانی و پیش

هاي حاصل از بخش قبلی براي ها و تضادها در چهار بند تدوین شده است. سپس بر اساس یافتهشده و موافقت

ها در پنج است. این چهارچوب براساس تقسیم گزاره هاي علوم شناختی چهارچوبی پیشنهاد گردیدهتحلیل یافته

هاي اخباري عقلی، هاي اخباري متافیزیکی، گزارههاي اخباري فیزیکی، گزارهدسته گزارهباشد. آن پنج دسته می

هاي اخباري فیزیکی و هاي انشایی وابسته هستند. بر پایه این چهارچوب، گزارههاي انشایی مستقل و گزارهگزاره

انه دارند در هر رویکرد شناسهاي متافیزیکی که ماهیت هستیعقلی در هر دو دیدگاه معتبر هستند. گزاره

ها و احتیاط بیشتر بایست با تحلیل گزارههاي انشایی که عموما ماهیتی عملی دارند میي گزارهمتفاوتند. درباره

هاي انشایی هاي انشایی مستقل هر گزاره، در صورت ایجاد توافق با گزارهعمل نمود و پس از تشخیص گزاره

تبر خواهد بود. در آخر، یک دسته از نتایج اندیشمندان علوم شناختی با مستقل در نگاه فیلسوفان مسلمان مع

 چهارچوب مذکور به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفته است.

 هاي انشاییهاي اخباري، گزارهشناسی، گزارهعلوم شناختی، انسان های کلیدی:واژه

 

 :مقدمه

جامعه انکار ناپذیر است. از طرف دیگر اعتقادات و  ها بر کیفیت زندگی و ادارهگسترش علوم نوین و اثرات آن

باشد، باعث ادراکات دینی مبتنی بر اینکه تأمین سعادت بشري تنها بر اساس تعلیمات دین میسر و ممکن می

داران در برخورد با علوم نوین رویکردهاي متفاوتی برگزینند. گروهی بر جدایی علم و دین حکم شده است دین

دانند. گروه دیگري معتقدند نیازي به ره جامعه و سعادت دنیا را در گرو عمل به نتایج علوم نوین میاند و اداداده

                                                   
 Mohammad.Ali.Kebriaee@Gmail.com. دانشجوي دکتري تخصصی فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه تربیت مدرس،  1

 Y.Delgoshaei@Gmail.comی واحد تهران مرکز، . استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسالم 2
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بایست تمامی احیتاجات علمی را از متون دینی یافت. گروهی دیگر تاکید و تالش براي علوم نوین نیست و می

ب این دو در دین نیز مطلوب و مد نظر ایجاد ارتباط مناسب بین علوم نوین و دین دارند و معتقدند ارتباط مناس

است. پس ارتباط بین علوم نوین و تعالیم الهی در طول تاریخ از قبل از قرون وسطی تا کنون موضوع تفکر 

کند اختالف فکري و اعتقادي دانشمندان علوم تر میدانشمندان دین مدار بوده است. آنچه این ارتباط را پیچیده

ها به سعادت است. لذا در این نوشتار وفقیت با تفکر دانشمندان حوزه دین و نگاه آننوین و برداشت ایشان از م

هاي علوم دینی انجام تالشی براي ایجاد ارتباط مناسب بین یکی از حیطه علوم نوین با یکی از مهمترین حوزه

 گرفته است.

شرفت سریع علوم و ختی است. پیهاي شناهایی که با آن مواجهیم علوم و فناوريدر حال حاضر یکی از پدیده

هاي  موجب شده است یافته هاي آنرفع کاستیو  شناخت کارکردهاي ذهن و مغز هاي شناختی با هدفِفناوري

ها تحت عنوان  هاي مختلف دانش بشري سرریز و به ظهور رویکرد جدیدي در آن حوزه این دانش نو به حوزه

شکده علوم شناختی با همین اهداف ایجاد شد و به کار خود ادامه در کشور ما هم پژوهرویکرد شناختی بینجامد. 

و مدارس به تدریج به سمت این رویکرد راغب  در این راستا آموزش و پرورش نیز مستثنی نبوده استدهد. می

از اند. این استفاده بدون اطالع شده و نتایج به دست آمده از تحقیقات این حوزه را در مدارس خود به کار گرفته

ها با دیگر مبانی موجود در دنیاي علم صورت پذیرفته است. اینکه مبانی این تحقیقات و بررسی تطبیقی آن

رود و از طرف دیگر روش چگونه باید مبانی یک نظریه جدید را شناخت خود یکی از موضوعات مهم به شمار می

توان تعیین میزان تطابق ها را میین مقایسهرسد. هدف اصلی ااي به نظر میمقایسه مبانی دو علم موضوع پیچیده

دو مبنا و منافعی که هر علم براي علم دیگر در پی دارد، بیان نمود. ورود رویکردهاي نوین بدون تطابق دادن با 

ها فاصله بین دین و گردد که گاهی باعث ایجاد فرسنگمبانی دینی منجر به نتایجی در حوزه مبانی یا عمل می

ها ممکن است در حوزه اعتقادات یا عمل ایجاد شود. از دیگر سو، گاهی دین گرایان گردد. این فاصلهیما م واقعیت

در دام تفریط افتاده و بدون مطالعات دقیق و تطبیق مبانی رویکردهاي نوین با مبانی دینی از محاسن موجود در 

یافتن پاسخ به این سؤال است که میزان  گردند. بنابر آنچه ذکر شد، مساله اصلیاین رویکردها بهره مند نمی

تطابق مبانی نظري رویکرد شناختی در آموزش و پرورش با مبانی دینی چقدر است؟ این بررسی در این راستا 

هایی که تناقضی با مبانی دینی است که بتوان به راحتی در یک زندگی دینی از نتایج رویکرد شناختی در محدوده

باشد را به کناري نهاد. از طرف دیگر بتوان رویکرد شناختی ی را که مورد قبول دین نمیندارند بهره جست و نتایج

تر نمود و نتایج آن را توسعه داد. براي نیل به اهداف ذکر شده ابتدا باید شناخت را با ارائه مبانی دینی مستحکم

مقام مقایسه تطبیقی به توافقی براي  دقیق و مناسبی از مبانی علوم شناختی و مبانی دین ارائه گردد تا بتوان در

 عمل تربیتی رسید.
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 شناسی علوم شناختی:مبانی انسان

گردد؛ آیا ذهن امري مادي است یا غیرمادي؟ مسئله ذهن و شناسی به ماهیت ذهن برمیي اصلی در انسانمسئله

جهان ذهنی جزئی از جهان  یابیم آیاي متافیزیکی است، زیرا پس از آن است که در میبدن در اساس یک مسئله

ي بین ذهن و بدن فیزیکی و مادي است یا ماهیتی جدا از ماده دارد و در صورتی که ماهیتی غیرمادي دارد، رابطه

 شود؟چگونه توجیه می

توان به دو دسته تقسیم کرد: ي مربوط به ماهیت ذهن را میبه طور کلی واکنش فیلسوفان نسبت به مسئله

انگاران معتقدند که تنها یک نوع حالت یا ماده وجود دارد؛ طرفداران این رویکرد انگاران. یگانهدوگانه انگاران ویگانه

اند و گروهی آلیست افراطیتوان در دو دسته قرار داد: گروهی که تنها به مفهوم یا عالم ذهن باور دارند و ایدهرا می

انگاران معتقد به وجود هر دو مفهوم ذهنی و عکس، دوگانهاند. برکه به ماهیت مادي آن معتقدند و فیزیکالیست

 (.1110فیزیکی در کنار هم هستند )پاپینیو، 

انگاري نخست، تنها قلمرو هستی عالم ذهن است. بدین ترتیب، جهان یا مفاهیم در ذهن خداوند در رویکرد یگانه

انگارانه به صورت تجربی قابل بررسی یگانه قرار دارد. این تفسیر 1گرایی(آلیسم( یا در ذهن انسان )نفس)ایده

وضعیتی شود و دومیایمان پذیرفته می(؛ اولی در قالب دینی و مبتنی بر1166نخواهد بود )فردنبرگ و سیلورمن، 

 به وجود آورد که به تعداد افراد، جهان وجود خواهد داشت. 

اي که ها دارد؛ فلسفهن رویکرد ریشه در افکار اتمیستانگاري، فیزیکالیسم و ماتریالیسم است. ایاما نوع دیگر یگانه

ها را تبیین کند. این گروه معتقدند که تواند تفاوت بین اشیا و پدیدهها میها و رفتارهاي اتممعتقد بود ویژگی

ي گرا نیز بر این باور است که علوم اعصاب که به مطالعههستی امري فیزیکی است. فیزیکالیسم فروکاهش

ي ذهن را تبیین تواند تمام مسائل روانشناسی از جمله مقولهپردازد، میساختارها و فرایندهاي فیزیکی مغز می

 (. 1110کند )خرازي و تلخابی، 

ي انگاران معتقدند که وجود ذهن غیرمادي و مغز مادي در کنار هم ممکن است، اما در مورد نحوهبرعکس، دوگانه

طرفه اعتقاد داشت که در آن ي علّی یک( به یک رابطه1770-1717نظر دارند. دکارت ) تأثیر متقابل آنها اختالف

ي صنوبري کنترل خود را بر بدن اعمال ي غدهکرد که ذهن به واسطهکند. او گمان میذهن، بدن را کنترل می

ار ذهن و بدن به نحوي با هم نام دارد. براساس این دیدگاه طرز ک 2انگاريانگار دیگر موازيکند. دیدگاه دوگانهمی

 هماهنگ شده است تا به صورت یکپارچه با هم کار کنند. 

شود، نه برعکس. است. براساس این دیدگاه امور فیزیکی موجب امور ذهنی می 1رویکرد دیگر شبه پدیدارانگاري

                                                   
1 solipsism 
2 parallelism 
3 epiphenomenalism 
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تواند مغز را وجه نمی دانند، بدین ترتیب ذهن به هیچهاي مغز میدر واقع این گروه ذهن را اثر جانبی فعالیت

ي علّی بین مغز نام دارد؛ براساس این دیدگاه رابطه 1انگاريانگاري، تعاملتحت تأثیر قرار دهد. رویکرد دیگر دوگانه

 تواند بر بدن تأثیر داشته باشد. تواند ذهن را تحت تأثیر قرار دهد و ذهن نیز میو ذهن دوسویه است؛ بدن می

ي ذهن کارکردگرایی است. براساس این دیدگاه، به جاي اینکه مشخص کنیم هاي فلسفهیهیکی از با نفوذترین نظر

دهد. براساس ماهیت ذهن چیست، مفیدتر این است که ببینیم ذهن چه کارکردي دارد یا چه کاري را انجام می

اند. براساس فیزیکیهاي هاي فیزیکی نیستند، بلکه کارکرد یا عملکرد حالتهاي ذهنی حالتکارکردگرایی، حالت

ي فیزیکی اعم از مصنوعی و طبیعی که قادر به انجام محاسبه باشد، توان به هر سامانهاین دیدگاه، ذهن را می

هاي کامالً ي فیزیکی مجزا به شیوهتواند در دو سامانهنسبت داد. مطابق این دیدگاه یک حالت ذهنی یکسان می

هاي فیزیکی وجود داشته باشند که بتوانند هر حالت اي از حالتگستردهمتفاوت تحقق یابد و ممکن است انواع 

 (. 1110ذهنی مفروضی را پدید آورند )خرازي و تلخابی، 

(، اما با مشکالت 1161ي هفتاد نفوذ زیادي بر علوم شناختی داشته است )ادیانی، با اینکه کارکردگرایی از دهه

دست عمل کرده است و ه در تخصیص ذهن به افراد و اشیاء بسیار گشادهزیادي نیز روبرو بوده است؛ از جمله اینک

 را در قالب کارکردهاي مغز تبیین کرد.  -ي دیدن رنگمانند تجربه -حاالت ذهنی توان تمامیاز سوي دیگر، نمی

نوع و در حال شناختی به واقعیت جهان و جایگاه انسان در عالم هستی نیز همواره بسیار متنگاه اندیشمندان علوم 

تواند صرفاً در ي بین بدن و جهان این است که تفکر نمیشناختی در مورد رابطهتغییر بوده است. چالش علوم 

که در ذهن  -شناختی، تفکر به پردازش محاسباتی ي دانشمندان علوم ي سر اتفاق افتد. در دیدگاه اولیهکاسه

-دید، تعامل مستمر بدن با جهان مورد توجه قرار گرفته، دیدگاهشد، اما در رویکرد جمحدود می -افتداتفاق می

 (.1110را پدید آورده است )خرازي و تلخابی،  2مندي و شناخت اجتماعیهاي جدید چون بدن

داند. هاي پویا را براي بسط و تکمیل رویکرد محاسباتی و بازنمایی مفید میي سیستم( نظریه2007ثاگارد )

کند. در سیستم پویا تلقی کرد که به صورت نامنظم و تصادفی عمل میهن را باید سیستمیبراساس این نظریه، ذ

بینی رفتارهاي سیستم توان به بررسی متغیرها و پیشوجود دارد که براساس آن می 1پویا، نوعی فضاي حالت

بت است، تغییرات آن قابل ها، به رغم اینکه رفتار سیستم نسبتاً ثاپرداخت، اما باید توجه کرد که در این سیستم

گذارد، اما سیستم عاطفی افراد تقریباً ثابت بینی نیست. براي مثال، تنهایی بر حالت عاطفی افراد تأثیر میپیش

توان افراد را برحسب حالت عاطفی آنها به شاد و غمگین تقسیم کرد. این ایستایی به دلیل است؛ به طوري که می

است؛ تغییر از یک حالت  4کوچک به نام جاذبسبت به تعدادي حاالت عمومیتمایل سیستم به گشوده بودن ن

                                                   
1 interactionism 
2 embodiment and social cognition 
3 state space 
4 attractor 
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هاي نیز، شبکه 1ي دیگر است. )پیوندگرایانعاطفی به حالت عاطفی دیگر به خاطر تغییر از یک جاذب به جذبه

اوت به سازي واحدهاي متفگیرند شامل متغیرهایی براي فعالپویا در نظر میعصبی واقعی را به عنوان سیستمی

 منظور تقویت ارتباط بین آنهاست(.

اند، اما این دوگانگی مورد در مواردي دانشمندان و فیلسوفان متأثر از دیدگاه شناختی از دوگانگی سخن گفته

بحث را به هیچ وجه نباید دوگانگی متافیزیکی در نظر گرفت به این معنا که امري غیر مادي و امري مادي در کار 

اً به این دلیل که زمینه فکري روانشناسان شناختی، مکانیستی بوده، رخدادهاي ذهنی و باشد. بلکه دقیق

-هاي شناختی( را باید در فضاي دستگاهها )همچون حافظه کوتاه مدت و بلندمدت، نقشهاصطالحات مربوط به آن

 (.1156اي در نظر گرفت )باقري، هاي ارتباطی یا رایانه

هاي ایشان در مواردي که مورد انتقاد اندیشمندان مناسب است به بررسی پاسخ تر نگاه اینبراي شناخت دقیق

نگري را در حکم روي آوردن به اند، پرداخت. اسکینر، که خود رفتارگراست، روي آوردن به شناختیقرار گرفته

ندارد. « آدمک»چندان تفاوتی با مفهوم دیرینه « مغز»و « ذهن»هر دو مفهوم  "گوید:داند و مینگري میذهنی

شویم، رفتار قابل مشاهده را به به ذهن یا مغز متوسل میمراد وي آن است که وقتی ما در تبیین رفتارهاي آدمی

دهیم. به عبارت دیگر، نگرانی اسکینر از روي ارگانیزم دیگري در درون خود، به انسانی کوچک یا آدمک اسناد می

که حرکات اشیاي طبیعی را بر « ارسطو»ناگزیر شویم همچون نگري ناشی از آن است که آوردن به شناختی

کرد، ما نیز رفتارهاي انسان را بر حسب آدمکی درونی تبیین کنیم که اعتقاد، قصد حسب میلی درونی تبیین می

( در پاسخ به این نگرش 1157« )میشل». اما "دهد.و اراده یا میل او مبناي رفتارهاي بیرونی را تشکیل می

« دوگانه نگري»نگري از ذهن به هیچ وجه مستلزم روي آوردن به کند که سخن گفتن شناختیاظهار میاسکینر 

متشکل از جسم و روح است یا روي آوردن به فرض آدمک درونی نیست: نکته این است  یعنی قبول این که آدمی

رد یک نظام به کار بست، مستقل از هاي هوشمند یا ارادي رفتار را به نحو ثمر بخشی در موتوان ویژگیکه آیا می

اي ساخته شده مسائل هستی شناختی یعنی مسائل مربوط به این که ماهیت آن نظام واقعاً چیست و از چه ماده

توان بر حسب قوانین علوم یک نظام مکانیکی خواهد بود که رفتار آن را علی االصول میاست. چنین نظامی

کند: پس هر چند اسکینر مخالف باشد، اما بدیهی است که ادامه اظهار میفیزیکی تبیین نمود. بنابراین، در 

شود، هاي شناختی تمسک میها و فعالیتها به قدرتشود و در آنمطرح می« عامل»هایی که از دیدگاه تبیین

 که هیچ مشکلهاي مرموز نیست. بنابراین هنگامیمستلزم هیچگونه تعهدي نسبت به دوگانه نگري یا آدمک

را به ماشین نسبت داد، به حکم « هدف»و « قصد»، «اعتقاد»، «میل»چون منطقی وجود ندارد که بتوان مفاهیمی

ها صحبت از میل، هاي تبیینی هیچ ضرورتی نیز وجود نخواهد داشت که وقتی در انساندر فعالیت« ایجاز»قاعده 

                                                   
1 connectionist 
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 در او در نظر بگیریم.کنیم الزم باشد موجودیتی غیر مادي را اعتقاد، قصد و هدف می

ها و به کار گرفتن توصیف "گوید:توان نظر میشل را هم اضافه کرد که میبه عنوان تأیید مطالب ذکر شده می

متشکل از موادي از سنخ روح و موادي از سنخ جسم هاي هدفمند یا ارادي مستلزم آن نیست که نظامیتبیین

به نحوي طراحی شده باشد که بتواند الگوهایی درونی از محیط خود باشد بلکه تنها مستلزم این است که آن نظام 

دهد به طریقی و رفتارهاي خود، راهبردهاي حل مسئله، اهداف و نظیر آن را به کار گیرد تا آن چه را انجام می

-نشدهها توسط کسی طراحی ها برخالف رایانههدایت کند که به طور کلی متناسب با محیط باشد. البته ارگانیزم

هاي شناختی برخوردارند، به هایی که از چنین قدرتاند. اما مفهوم روشنی در این مورد وجود دارد که ارگانیزم

 "هایی به وضوح ارزش بقا خواهند داشت.هیچ وجه امر معجزه آسایی نیست، زیرا چنین قدرت

ي نمود. اول اینکه اندیشمندان بندشناسی شناختی را با دو شاخصه اصلی جمعتوان انساناز آن چه گذشت می

دانند. نکته بسیار مهمی علوم شناختی دوگانه انگار نیستند و مالزمت دو جوهر مادي و غیرمادي را ضروري نمی

چه اندیشمندي در این حوزه از ذهن به عنوان بعدي غیرمادي یاد جا نهفته است و آن این است که چناندر این

جایگاه علمی وي نخواهد داشت، چرا که خاستگاه علوم شناختی نسبت دادن افعال  کند این اظهار نظر ارتباطی به

هاي موجود در آن براي توجیه رفتار انسانی است. پس اگر ها تحلیل مکانیسمانسانی به مغز انسان و هدف آن

آن هم جایگاهی بعدي غیرمادي وجود دارد که بر رفتار انسان موثر نیست که وجودي بال اثر است و بحث از وجود 

تواند توجیه کننده باشد و تحلیل آن نمیندارد و اگر در رفتار انسانی موثر است مغز تنها سامانه موثر در رفتار نمی

-هایی از طرحتمامی رفتار آدمی باشد. این در حالی است که دانشمندان حیطه فلسفه ذهن پس از طرح فرضیه

تالش براي اثبات مدعاي خود در جهت توجیه رفتار انسانی هستند و این  ها و ارتباطات مغز در آزمایشگاه درواره

باشد. لذا در جایی هم که اندیشمندان شناختی از با فرض بعدي غیرمادي و موثر در انسان عبث و بیهوده می

گویند براي رفع تناقض این چنین اظهاراتی را خارج از حیثیت علمی ایشان دانست. بعدي غیرمادي سخن می

باشد. به این هاي شناختی انسان میتوجه به محیط به عنوان عاملی براي ساخت و بهبود سامانه دومین شاخصه،

هاي شناختی انسان نیز رشد پیدا کرده است و این رشد حاصل معنا که در طول تاریخ عالوه بر دانش، سامانه

شود و همچنین شناختی پیشرفت ید نمیتوان گفت در خأل، دانشی تولتعامل با محیط است. به طوري که می

 کند.نمی

 

 دست آوردهاي علوم شناختی در عرصه تعلیم و تربیت:

گذارد و به تبع آن اثراتی آوردهاي اندیشمندان علوم شناختی تأثیرات مهمی بر شناخت و رشد شناختی میدست

شرح زیر تدوین نمود. در سنت رفتارگرایی توان به دست آمده از مطالعات را می بر تعلیم و تربیت. نتایج کلی به
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هاي در قالب واکنش علّی به محرکهمان گونه که در آثار واتسون، اسکینر و ثرندایک آمده است، عمل آدمی

ي سیاهی بود که دسترسی بدان وجود نداشت و لذا فاقد اهمیت بود؛ اما شد و ذهن جعبهمحیطی تبیین می

شود. مطالعه می هاي روانشناختی است، بلکه به روش تجربی و علمیسی پژوهشامروزه نه تنها، ذهن موضوع اسا

کارکردهاي ي علمیي ذهن عبارت است از مطالعهشناسان، مطالعهاز نظر برخی از پژوهشگران، مانند زیست عصب

ي مرتبه یعنی فرایندهاي -ي فرایندهاي شناختی و فراشناختی مغز. اما اغلب روانشناسان شناختی، مطالعه

اند. در واقع، دانشمندان علوم ي رفتار کردهرا جایگزین مطالعه -کنندکه فرایندهاي تفکر اولیه را کنترل میدومی

ي هاي علّی دربارهي ساختارهاي کارکردي یا معماري شناخت، به دنبال نظریهشناختی با انجام پژوهش در زمینه

تعلیم و تربیت گذارد باعث اتخاذ تصمیماتی تربیتی گردیده است، از آن  اند. اثراتی که علوم شناختی برتفکر آدمی

 توان به موارد زیر اشاره کرد:جمله می

هاي درسی به الگوهاي ذهنی و راهبردهاي و کتابي درسی. به طوري که دانش رسمیتغییر برنامه (1

-شود که شیوهآموزان آموزش داده میانشآموز تغییر یابد. در واقع به دي تفکر دانشفراشناختی براي بهبود شیوه

 ي مناسب پرورش ذهن چیست.

شود، به گذاري دانش؛ براساس این دیدگاه، دانش توسط افراد و در فرایند همیاري ساخته میتغییر ارزش (2

 پردازد.یافته شایستگی تولید دانش را دارد و در اصالح و پیشرفت دانش به ایفاي نقش میطوري که فرد تربیت

 هاي انجام یافته توسط دانشمندان علوم شناختی در مورد ماهیت و کارکرد ذهن، نظریه و خطاینکه پژوهش (1

ي آموزش و پرورش هایی که دربارهمشی تربیتی را تحت تأثیر قرار داده، به طور غیرمستقیم از طریق پژوهش

گذارد )تلخایی آموزان تأثیر مین و دانشگیرد، بر عملکرد معلماي راهبردهاي شناختی انجام میشناختی و توسعه

 (.Scardamalia & Bereiter, 2006؛ Bereiter & Scardamalia, 1992؛ 1110و خرازي، 

 هاي علوم شناختی براي تعلیم و تربیت را در سه مورد می داند:هاي اصلی نوآوري( نیز آموزه2006ریف )

 آموزان است. به دنبال یادگیري واقعی دانشاینکه صرفاً بر انتقال دانش متمرکز نیست، بلکه   (1

 کند. آموزان در فرایند یادگیري، بر تعاملی بودن تعلیم و تربیت تأکید میاینکه ضمن تأکید بر فعالیت دانش (2

 هاي الکترونیکی و توجه به مسائل شناختی گرایش دارد. برداري از فناورياینکه به بهره  (1

 

 ي زیر را مطرح ساخته است. گانهدگیري شناختی، شرایط پنج( براساس اهداف یا2000دریسکول )

آموزان را با هاي پیچیده، واقعی و مرتبط دنبال کنید. جهان پیچیده است، بنابراین دانشیادگیري را در محیط .1

هاي ( استفاده از حیطه1112گرایانه درگیر سازید. اسپیرو و همکاران )ي واقعتکلیف یادگیري پیچیده
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حلی کم راهشود بدون پاسخ صحیح است یا دستاي که ارائه میاند که در آن مسئلهرا توصیه کرده 1یافتهساختارن

 دارد که به آسانی قابل اثبات نیست. 

ناپذیر یادگیري فراهم کنید. براي مثال در ي اجتماعی، به عنوان بخشی جداییهایی را براي مذاکرهفرصت .2

نفسه مهم گروه اجتماعی، درک دیدگاه دیگران و دفاع از دیدگاه شخصی خود، فییادگیري حل مسئله در قالب 

ي کارکردهاي کند، براي توسعهاجتماعی طرفداري می-گرایی از رویکرد فرهنگیاست. به عالوه، از آنجا که سازنده

 نیاز اساسی است. هاي تربیتی و در تعامالت اجتماعی یک پیشعالی ذهن در موقعیت

ي بازنمایی را به کار برید. هنگام مواجهه با مسئله، هاي چندگانهردهاي چندگانه حمایت کنید و شیوهاز رویک .1

تواند با نگاه به مسئله از ابعاد متفاوت و آموز نباید صرفاً بر یک الگو، اصل یا استعاره تکیه کند، بلکه میدانش

حل تري نائل آمده، راهلگوهاي بدیل به درک کاملي تفسیرهاي مختلف و اگاهی از منظرهاي ناسازگار و مقایسه

 مناسبی را پیدا کند. 

آموز فعاالنه در ساخت تکالیف یادگیري مشارکت داشته احساس مالکیت یادگیري را ترغیب کنید. اینکه دانش .4

سئولیت باشد، حائز اهمیت است. هر یک از فراگیران باید با پذیرش مسئولیت تعیین اهداف یادگیري خود و نیز م

 ها درگیر شوند. تحقق بخشیدن به این اهداف، کامالً در فعالیت

ي یادگیري و نیز میزان آموز باید از بهترین شیوهآگاهی شخصی از فرایند ساخت دانش را پرورش دهید. دانش .7

به همان گرایی، دانش فراشناختی کند، آگاه باشد. در سازندهي خود کسب میي مورد عالقهدانشی که در زمینه

سازند نیز حساس است، سازد حساس است، به دانشی که دیگران میاندازه که به دانشی که خود شخص می

 ي درک خود با درک دیگران بپردازد.آموز نیازمند است به بررسی و مقایسهبنابراین دانش

آیند شناخت بیان نموده گرایی سه مبنا براي تدریس، یادگیري و فر( بر اساس نظریه سازنده1117گلیسرزفلد )

 است:

 شود. شود، بلکه فعاالنه و از طریق تفکر یادگیرنده ساخته میدانش منفعالنه دریافت نمی .1

 کند دنیاي تجربی خویش را سامان دهد. تفکر فرایندي انطباقی است که به یادگیرنده کمک می .2

ادراک فرایندي نیست که حاصل آن بخشد. کند و به آن معنا میادراک، تجربیات فرد را سازماندهی می .1

 بازنمایی دقیق واقعیت بیرونی باشد.

را تعلیم و تربیت  توان آنشناختی رشد شناختی و ساز و کارهاي آن، که میهاي اندیشمندان علومبر اساس یافته

 . نشان داد.1توان در نمودار دانست، را می

هاي مختلف توان شناسایی کرد. ما در اینجا به اختصار چرخههاي متعددي را می(، چرخه1در الگوي فوق )نمودار 

                                                   
1 unstructured 
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-هاي متعددي را میهاي محیطی، در الگوي معماري ذهن، چرخهها را توضیح خواهیم داد. محرکو ارتباطات آن

-هاي حل مسئله و خودآگاهی را مورد توجه قرار خواهیم داد. محرکتوان شناسایی کرد. ما در اینجا فقط چرخه

کنند. به محض فعال شدن این چرخه، تصویري از هدف مسئله یا ي حل مسئله را فعال مییطی، چرخههاي مح

شود. وقتی بازنمودها ایجاد شدند الزم است با دیگر موارد آنچه قرار است درک شود، در فضاي بازنمایی ساخته می

ذهنی جایگزین است تا نتیجتاً  استنتاجی در دسترس، مرتبط شوند. خود این فرایند مستلزم ایجاد الگوهاي

ها و الگوهاي حل مطلوب حاصل شود. در فرایند بازبینی و انتخاب بین بازنماییبخش یا راهبازنمودهاي رضایت

ي حل مسئله را از طریق کنترل اجرایی، ي کنترل، چرخهي کنترل ضروري است. چرخهجایگزین، وجود چرخه

-هایی را فراهم مینی با اتکا به دانش قبلی، آن را تغذیه کرده، ارزیابیهاي ذهکند و نقشههدایت و حمایت می

-کنند. در واقع، این چرخه، مراحل انتخاب بهترین راهي ارزش فرایند کمک میگیري دربارهسازند که به تصمیم

-گوهاي ذهنی میي بین تجارب جدید و الارزیابی و مقایسه1کند. فرایند فرابازنماییحل براي مسئله را هدایت می

 تر در حل مسائل به کار آیند. تر و منعطفتواند به بازنمودها و اصولی بینجامد که در آینده به صورت اثربخش

 

 
 . نمودار رشد شناختی و ساز و کارهاي آن3نمودار 

                                                   
1 metarepresentation 
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مداوم با ي اجزاء آن را در تعامل و وابستگی متقابل و پویا است که همهبه طور کلی معماري مذکور، سیستمی

کند و هم رشد ذهنی را که در اثر یکدیگرند. در حقیقت، این معماري هم فرایند حل مسئله را تبیین می

دهد که چگونه کند. معماري ذهن نشان میافتد توجیه میتأثیرپذیري یک سیستم از سیستم دیگر اتفاق می

له بپردازد و بدین ترتیب، روز به روز از توانایی تواند با نوآوري و انعطاف فزاینده و ابتکار به حل مسئانسان می

هاي پیش گفته ساختارهاي تکاملی رشد را به تري برخوردار شود. در واقع، روابط بین سیستمبیشتر و پیچیده

مند این ترین نهاد فرهنگی است که براي تسهیل نظامکنند؛ و تعلیم و تربیت، عمدههاي فرهنگی تبدیل میسازه

 (.1110یس شده است )خرازي و تلخابی، فرایند تاس

نمایش  2تر در نمودار آنچه که در فرآیندهاي ذهنی باید آموزش داده شود به صورت جزئی 1با توجه به نمودار 

 داده شده است.

 
 . فرایندهاي ذهنی در آموزش به صورت جزئی8نمودار 
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 هاي تربیتی آن:شناسی اسالمی و داللتمبانی انسان

هایی دارد در این نوشتار تالش شده اینکه نظر فیلسوفان مسلمان در ارتباط با هستی و انسان تفاوت با توجه به

باشند و در میان فیلسوفان مسلمان است نگاهی گروهی از فالسفه که به طور کلی پیرو  نظریات مالصدرا می

 طرفداران بیشتري دارد به عنوان مبنا قرار گیرد. 

لمان ذات انسان همچون تمام موجودات فقر و نیستی است و فقر وجودي انسان در مطابق نظر فیلسوفان مس .1

است. آدمی معلول خداست و معلولِ فقیر و محتاج،  برابر ضرورت ازلی واجب الوجود به او حقیقتی ربطی بخشیده

سبب پیدایش به علت ایجادي خود رابطه ندارد بلکه عین ربط به آن است. حقیقت ربطی انسان به حیِ قیوم که 

او گشته همچنین بقاي او را تامین می کند. حقیقت ربطی انسان هم در مبدا و هم در مقصد است؛ از این رو قرآن 

انسان موجودي است که دائماً در حال حرکت است و این حرکت در جوهر «. اناهلل و انا الیه راجعون»کریم فرمود

 وجودي اوست و نه در اعراض.

مالحظه می شود یک حیثیت مادي )بدن( و یک حیثیت غیر مادي)روح( که به رغم در انسان دو حیثیت  .2

ها برقرار نیست. زیرا هیچ چیزي دو فعلیت ندارد بلکه تمام فعلیت و گونه جدایی میان آنهاي اساسی هیچتفاوت

در وجودمان  ایم که یکی هستیم و تجزیه  و تفکیکیصورت یک چیز یکی است. ما نیز به آگاهی حضوري دریافته

یابیم پس بدن ماعین نفس ما یامرتبه اي از آن است و امور بدن توسط نفس ناطقه تدبیر می شود )علم نمی

داراي  توأمان بطور  وجود انسان، "نویسد: ( نیز می1112زاده و همکاران، (. به همین ترتیب )صادق1111الهدي، 

. اما انسان از دو حقیقت بیگانه ترکیب نشده 2رد؛ هم روحدا 1: هم جسم و کالبداست مادي و غیرمادي ۀدو جنب

هاي اساسی، میانشان ارتباطی وثیق برقرار است و به رغم تفاوت؛ بلکه به1است و این روح از آن بدن بیگانه نیست

اند و پذیرند. در حقیقت بدن و روح مراتب یک وجود شخصی واحد و متصل به همشکلی متقابل از هم تأثیر می

اما از بین این دو حیثیت متفاوت  ".4وجود انسان، بر هم تأثیر و تأثر مداوم و متقابل دارند ۀن دو وجه و دو جنبای

                                                   
 .11و فاطر:  7، حج: 2، انعام: 11، صافات: 71عمران: ، آل5و  7، طارق: 26، حجر: 12، مؤمنون: 2. روم: 1

ي روان و کریم با تعبیر نفس و در زبان فارسی با واژهاست که خداوند به انسان داده است که عموماً از آن در قرآن« الهی ۀنفخ». این وجه همان 2
 شود. جان یاد می

در »؛ 1-5، سجده:11؛ فاطر:7؛ حج: 2؛ انعام: 11؛ صافات: 71؛ آل عمران: 5، 7؛ طارق: 12ؤمنون؛ م2؛ روم:21، 26؛ حجر: 67؛ اسراء: 14مؤمنون: 1.

انسان دو حیثیت مالحظه می شود. یک حیثیت مادي)بدن(و یک حیثیت غیر مادي)روح( که به رغم تفاوت هاي اساسی هیچ گونه جدایی میان 

تمام فعلیت و صورت یک چیز است. بدن و روح مراتب یک وجود شخصی واحد متصل به  آنها برقرار نیست. زیرا هیچ چیزي دو فعلیت ندارد بلکه
نام نفس می باشند. نفس در ابتداي پیدایش وجودي مادي است و در اثر حرکت جوهري به تجرد عقلی می رسد.نفس و بدن دو جوهر بیگانه 

 ؛ (1112عبودیت، « )نیستند بلکه رابطۀ نفس با بدن یک رابطۀ اتحادي است

البقـاء( و   ۀالحدوث و روحانی ۀجسمانی ۀشود)نظری. از نگاه صدرالمتألهین نفس جوهرى است ذاتاً مجرد و فعالً مادى که با حدوث بدن حادث می 4

البقاست. یعنى،  ۀالحدوث و روحانی ۀالحدوث نیست، بلکه جسمانی ۀپیشین، از نظر او نفس روحانی ۀها متعدد است؛ ولى برخالف فالسفبه تعداد بدن
ایم نخست صورتى جسـمانى بـوده اسـت کـه در بسـتر      نهاده« نفس انسانى»مادى و جسمانى دارد؛ به این معنا واقعیتى که نام آن را  ۀنفس پیشین

چرا که آغاز نفسانیت این واقعیت است؛  ۀآغاز این واقعیت نیست؛ بلکه فقط لحظ ۀپیدایش نفس، لحظ ۀحرکت جوهري، نفس شده است. پس لحظ
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ها یا مراتب یک وجود شخصی روح انسان که موجودي غیر مادي است، حقیقت انسان است. بدن و روح حیثیت

 واحد متصل به نام نفس می باشند. 

مادي است و دراثر حرکت جوهري به تجرد عقلی می رسد. پس انسان نهایت نفس در ابتداي پیدایش وجودي  .1

جوهري است ذاتاً مجرد و فعال مادي که با حدوث بدن  در واقع نفسجسمانی بودن و آغاز مراتب روحانی است. 

 یعنی نفس پیشینه نفس جسمانیه الحدوث و روحانیه البقا است. شود و به تعداد بدنها متعدد است.حادث می

پس لحظه  مادي و جسمانی دارد و ابتدا مادي بوده و سپس در بستر یک حرکت جوهري نفس شده است.

پیدایش نفس لحظه آغاز این واقعیت نیست، بلکه فقط لحظه آغاز نفسانیت این واقعیت است. چرا که این واقعیت 

چه در انسان مؤثر است نه رو آنینپیش از اینکه نفس باشد نیز موجود بوده منتها صورتی جسمانی بوده است. از ا

 شود.تنها بدن است بلکه هم بعد جسمانی او است و هم بعد غیر ماديِ حاصل از بعد مادي که نفس نامیده می

انسان در این نگاه لوحی سفید نیست، بلکه داراي فطرت و سرشتی الهی است. پس انسان گرایشاتی  .4

به رغم تصور عمومی که  "نویسد: لم الهدي در رابطه با فطرت میغیراکتسابی به سمت مبدأ عالم هستی دارد. ع

که فطرت 1فطرت را نوعی پیش ساخته غیرمادي می پندارند, کاربرد مفهوم فطرت در قرآن کریم نشان می دهد

ها, اي از تواناییساخته غیر جسمانی نیست و ساختار متعین و تمام شده اي ندارد که محتوي سیاههیک  پیش

ا و نیازها باشد، بلکه فطرت از جنس علم و الهام است، نوعی ادراک و آگاهی پیش از تولد و بی نیاز از کسب. همیل

چون از نوع ادراک و آگاهی است، قابلیت تغییر دارد دسیسه یا شکوفا می شود. فطرت گرچه خمیر مایه خلقت 

بلکه راهی در دست ساخت است. فطرت ولی در واقع ساختاري پیش پرداخته نیست « فطر الناس علیها»ماست 

امکان خدادادي ما براي ارتقاست. راهی گشوده به سپهرهاي تازه هستی است فطرت دروازه ارتباط ماست با قلمرو 

ونفس و ماسویها فالهمها »هاي ذاتی تکیه داردهاي الهام شده وخواستنماوراي انسان که بر دانستن

 ."(.7)شمس، « فجورهاوتقویها

نفس انسانی براي ایجاد رفتار و اعمال انسان از طریق قواي نفسانی با بدن در ارتباط است. در واقع در نگاه  .7

-ي متناسب با آن قرار میکه براي هر دریافت یا حرکتی نفس در مرتبهصدرا قواي نفس مراتبی از نفس هستند 

فس انسانی عالوه بر قواي نفس نباتی و حیوانی   گیرد. در واقع قواي نفس جداي از نفس نیستند و با آن متحدند. ن

شود. تمامی قواي انسان عبارتند از غاذیه، و شامل قواهایی مختص به خود از جمله عقل نظري و عقل عملی می

 نامیه، مولده، قواي ادراکی از درون، قواي ادراکی از بیرون، قوه نزوعیه، قوه فاعله، عقل عملی و عقل نظري. 

تواند همواره ادامه داشته باشد و آن را حرکت جوهري نوع حرکت از جسمانی بودن به کمال می جا کهاز آن .7

                                                                                                                                                          
  (.1112که نفس باشد نیز موجود داشته، منتها صورتى جسمانى بوده است )عبودیت، این واقعیت پیش از این
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نامیم، به دیگر سخن نفس متحرک بالذات است، کمال نهایی انسان در نگاه فالسفه مسلمان رسیدن عمومی می

تواند زیست انسانی نمی خداست پس غایت ةچون انسان آفریدبه باالترین مرتبه وجود مجرد است. به بیان دیگر 

و غایت آفرینش انسان، باید با غایت آفرینش جهان هماهنگ باشد. زیرا زیست آدمی   3فارغ از غایت آفرینش باشد

استقالل و انفکاک  هدف زندگی بشر از  ۀبرد. لذا، هرگونه داعیبه آن است. او در خأل به سر نمی ۀدر جهان و وابست

شود و محکوم به شکست است. بودن در جهان، به معنی همراهی و ه تلقی میسرانغایت هستی، ادعایی سبک

چنین بازنماندن از راه و پیمودن مسیـر، توافق با هستی و با قانون سراسري و حرکت عمومی آن است و هم

 2برد.کار میرا به « الی اهلل المصیر»جهان و انسان، هر دو، تعبیر  ةرو، قرآن کریم دربارانتهـایـی اسـت. از این

یابی به غایت هستی هدف اساسی آدمی است، اما رسیدن به این هدف، با توجه به نیروي اراده و اختیار در دست

 جویانه و اختیاري انسان از مراتب فرودین زندگانی به سوي خداوند متعال است.آدمی، مستلزم حرکت تعالی

شود که نفس انسانی فناناپذیر است و به حیات خود ادامه از عنوان جسمانیه الحدوث و روحانیه البقا معلوم می .5

توان خواهد داد. پس باید عوالم دیگري نیز براي حیات نفس انسانی متصور بود که مقتضیات خود را دارد و نمی

انسان را صرفا براي عالم ماده و مقتضیات آن تربیت نمود و از عوالم دیگري که انسان با آن مواجه خواهد بود 

لت نمود. این نگاه به انسان به شدت بر نوع آموزش و تربیت انسان مؤثر خواهد بود و نیاز به شناخت عوالم غف

ها را در پی خواهد داشت. لذا باید عوالم دیگري که متناسب با شئون انسانی است و انسان با دیگر و نیازهاي آن

لی فیلسوفان مسلمان براي انسان سه عالم قائلند. آن مواجه است را به درستی مورد مطالعه قرار داد. به طور ک

کنیم. دوم عالم مثال و سوم عالم عقل. سیر حیات عالم جسمانی یا همین عالمی که در حال حاضر آن را درک می

شود که نفس قبل از تعلق به بدن و عالم طبیعت به عالم مثال متعلق است نفس انسانی بدین گونه تعریف می

کند سپس از بدن جدا شده شود و اصطالحا در عالم ماده زیست میطبیعت و تعلق به بدن میسپس وارد مرحله 

دهد و در آخر در وطن اصلی خود یعنی عالم عقل حیات مداوم خود را پی و به حیات خود در عالم مثال ادامه می

عالم مثال و عالم عقل نیز بدنی طور که در عالم ماده بدنی متناسب با عالم ماده دارد، در گیرد. نفس همانمی

 گیرد. اي به خود میها حیات او شکل تازهکند و در آن قالبمتناسب با آن عوالم این بار براي خود خلق می

 هستیِها در تحلیل رفتار انسانی مؤثر خواهد بود. وجود واجب الوجود به عنوان ذاتی غنی و علت همه هستی .6

 .1ندکمی الوجودو در ظل وجود او واقعیت پیداغیرمادي ـ در ارتباط با واجبتمام موجودات ـ اعم از مادي و 

                                                   
( مبنی بر هدفمندي جهان هستی ارتباط منطقی دارد؛ زیرا انسان بخشی از آفرینش است، 1ـ1ـ7شناسی)هستی ةشناسی با گزارانسان ة. این گزار1

 کند. تی تبعیت میکه در غایت مندي از کل هس

 .16، مائده/ 6و 1. فاطر/2

 ۀالوجود است که از مثل و جزء مبرّاست. توحید در مقام ثبوت بر سراسر عالم حاکم است و همحضرت واجب ۀ. ذات واقعیت همانا حقیقت یگان1
ـ « االرض الملک القدوس العزیز الحکیمما فیهلل ما فی السموات و اند. یسبحطور تکوینی نسبت به آن معترفعنوان جلوات حق بهموجودات به

 (.1111علم الهدي، ) 1جمعه/
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رو هویتی مستقل از علت خویش ندارند. بنابراین، موجودات جهان الوجودند. از اینموجودات معلول واجبۀهم

صدور از واجب ها عینبلکه وجود آن. 1الوجود تلقی شوندهایی منفصل و مستقل از واجبواقعیت ۀنباید به منزل

به شمار  -خداي متعال -آیاتِ حقیقت وجود ۀمثابدر واقع همۀ موجودات صرفاً به .2الوجود و عین ربط به او هست

اویند.  ۀیعنی موجودات جهان هستی، تطورات و شئون حقیقت وجودند که در ذات خویش نمود و نشان آیند؛می

اي از خداوند است و مـالکیت حقیقـی و تدبیـر و نمـود و آیهچه هست، صرفاً اعتراف به این حقیقت که هر آن

وجودي که موجودي از آن  ةهر بهر نام دارد.« توحید»امـور و مـوجودات عالـم منحصـر به اوست،  ۀهمـ ةادار

ت یافته و خداوند، عالوه بر آن که خیر و کمال محض است، منبع هر خیر و کمال نیـز أبرخوردار است، از خدا نش

. 0مقصد و غایت آفرینش برخوردارند هـاي جهـان هستـی از هدایت الهـی براي حرکت به سويپدیده ۀاست. همـ

آن بوده اعطا کرده و مقصدي مشخص برایش در  ۀهر موجـودي، آنچـه نیـاز و شایسته و بایست یعنی خداوند به

عام  سنت عالوه بر ل تجهیز نموده است.طور کامنظر گرفته و آن موجود را براي رسیدن به مقصد از خلقتش به

چون ابتال و  هایی همهدایت فطري و تشریعی، خداوند براي تحول و حرکت مناسب آدمی به سوي کمال، سنت

آدمی تنها در  ة، ارادپسزندگی انسان حاکم کرده است.  ةامتحان، استدراج و امهال)مهلت دادن( بر گستر

 ها را دارد.سنن الهی، قدرت تأثیرگذاري بر این دگرگونیچهارچوب تقدیر خداوند و با پذیرش 

 

 تطبیق مبانی دو رویکرد )علوم شناختی و انسان شناسی دینی(

بایست اصول اساسی و مهمِ تبیین شده در صفحات پیشین را به براي تطبیق و بررسی مبانی دو رویکرد، ابتدا می

به اصول هر یک بتوان تصویر مناسبی از نقاط مشترک و  صورت خالصه شده کنار یکدیگر قرار داد تا با نگاهی

توان سازگاري یا عدم سازگاري دو رویکرد را در حیطه مبانی فکري بررسی نمود. به افتراق ارائه نمود. سپس می

باشد یا خیر. در ضمن باید در این معنا که باید تعیین کرد هر یک اصول یک رویکرد با رویکرد دیگر متناقض می

یی که تناقضی در اصول وجود ندارد توافقاتی ایجاد نمود تا سطح باالتري از علم و نتایج بتواند مبناي عمل جاها

هاي نظر و مبانی فکري استوار است، لذا براي تربیتی قرار گیرد. در فلسفه تعلیم و تربیت هر عمل تربیتی بر پایه

و نظر دقت نمود. بر این اساس در واقع این بخش،  درک و تفسیر هر عمل تربیتی باید به ارتباط دو سویه عمل

                                                   
است...و سایر موجودات از بسیط خاک تا ذروة افالک و از هیوالي اولی تا  -جل و عال –غنا از صفات ذاتیۀ مقدس حق ». امام خمینی )ره( :  1

ضعیف را قدرتی نیست قدرت فقط در دستگاه قدس ربوبیت پیدا می  این مخلوق»(؛ 11موسوي خمینی، «.)جبروت اعلی فقرا و نیازمندانند
 (.71همان،ص«)شود

است.  -نه تنها در حدوث بلکه در بقا-الوجودذاتی موجودات است نیز سبب احتیاج ایشان به ذات غنی واجب ۀرو، امکان فقري که خصیص. ازاین2

 اند. )علم الهدي، فلسفۀ تعلیم و تربیت رسمی در اسالم(.ماند، عین ربط به حی قیوموجودات، که به خودي خود فقر محض

یا ایها الناس »( و 25و  27)الرحمن/« کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجالل و اإلکرام»رو، برخی از مفسران قرآن کریم آیاتی نظیر از این 
 اند )علم الهدي، همان(.هوم بلند حمل کرده( را به این مف17)فاطر/« انتم الفقراء الی اهلل واهلل هو الغنی الحمید

 27؛ حدید: 5، 6؛ شمس: 10؛ روم: 76،71، 51؛ نحل: 16؛ انعام: 41؛ نور: 40،16؛ یس: 11، 12؛ فصلت: 2، 1؛ اعلی، 70طه:   1
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دهد تا در بخش بعدي بتوان با استفاده چهارچوبی براي تحلیل نتایج عملیِ حاصل از رویکرد شناختی به دست می

از نتایج این بخش، تصمیمات و نتایج عملی را مورد بررسی قرار داد و چنانچه نتایج در دایره توافقات حاصله در 

ها را مطابق با هر دو رویکرد دانست و چنانچه یک دستورالعمل در محدوده انی جاي گرفت بتوان آنحیطه مب

هاي موجود ها رجوع نمود و دستورالعملبایست به ناسازگاري در حوزه اندیشهتوافق به دست آمده قرار نگرفت می

ها و مبانی فکري دو فرضي بررسی پیشرا صرفاً مرتبط با تفکري دانست که منشأ آن تصمیم عملی بوده است. برا

 بندي شده است.. به اختصار موارد اصلی جمع1ي اسالمی در جدول رویکرد علوم شناختی و فلسفه

 ي اسالمیها و مبانی فکري دو رویکرد علوم شناختی و فلسفهفرضهاي اصلی پیش. سر فصل3جدول 

 ي اسالمیشناسانه فلسفهها و مبانی انسانفرضپیش شناختیشناسانه علومها و مبانی انسانفرضپیش

 مراتبی بودن نفس انسانی )از جسمانی تا تجرد( قبول نظریه کاردگرایی در مورد فلسفه ذهن

 بقاي روح هاي شناختیتأثیر محیط در تقویت و تضعیف سامانه

 غناي واجب الوجودنظریه فقر نفس انسانی در مقایل  هاي عصبیارتباط فیزیکی شناخت و سامانه

 هدایت مستمر الهی تساوي تکامل انسان با تکامل شناختی

 تساوي سعادت نهایی با تجرد تام ي ساخت دانش نظریه

 وجود فطرت الهی امکان شناخت کامل مکانیسم شناخت

ذیل استخراج دهد، در مقام تطبیق نکات ها و مبانی دو رویکرد را نشان میفرضبا توجه به جدول باال که پیش

 گردد:می

گرایان باشد. شناختیکی از مهمترین اختالفات در مبانی باور یا عدم باور به وجود بعد غیرمادي در انسان می .1

دانند و براي تحلیل رفتار انسانی عدم توانایی تحلیل رفتار انسانی را به محیط و مناسبات محیطی مرتبط می

توان به پاسخ میشل به اسکینر، دانند. در اثبات این مدعا میوري میشناخت محیط را عالوه بر شناخت فرد ضر

نویسد: هر چند ( می1157« )میشل»که معتقد بود بحث ذهن اشاره به وجود روح در انسان دارد، استدالل کرد. 

ها و درتها به قشود و در آنمطرح می« عامل»هایی که از دیدگاه اسکینر مخالف باشد، اما بدیهی است که تبیین

هاي مرموز نیست. شود، مستلزم هیچگونه تعهدي نسبت به دوگانه نگري یا آدمکهاي شناختی تمسک میفعالیت

« هدف»و « قصد»، «اعتقاد»، «میل»چون که هیچ مشکل منطقی وجود ندارد که بتوان مفاهیمی بنابراین هنگامی

هاي تبیینی هیچ ضرورتی نیز وجود نخواهد داشت که در فعالیت« ایجاز»را به ماشین نسبت داد، به حکم قاعده 

کنیم الزم باشد موجودیتی غیر مادي را در او در نظر ها صحبت از میل، اعتقاد، قصد و هدف میوقتی در انسان

شناسی دینی تجرد نفس انسانی مطرح است و پس از اثبات آن افعال (. اما در نظام انسان1156بگیریم )باقري، 

شود و بر همین اساس نیز نفس انسانی مستوجب پاداش یا عقاب خواهد بود. پس در و نسبت داده میانسانی به ا

شناسانه که به طور فیزیکی قابل شناسایی است عناصري غیرمادي و غیرقابل نگاه انسانی عالوه بر مکانیزم عصب
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مناسبات اجتماعی نیستند، بلکه  شناخت به صورت فیزیکی بر رفتار انسانی موثرند و این عناصر از جنس محیط و

دانند. در حالیکه منشأ آن را باید در وجود انسان جستجو نمود و ابزار وحی و شهود را در شناخت آن موثر می

گرایان امکان تبیین رفتار انسانی بر اساس تحلیل شناخت به طور طور که اشاره شد، مبناي نگاه شناختهمان

 سازند.لعات خود را استوار میفیزیکی است و بر این اساس مطا

در نگاه فالسفه مسلمان عالوه بر باور به بعد غیرمادي در انسان، وجود دیگري نیز به عنوان هدایت کننده  .2

توان مورد مطالعه قرار داد. از جمله مفاهیمی که در این باب وجود دارد و رفتار انسانی را بدون اثرات خدواند نمی

باشد که به عناصر موثر دیگري غیر از محیط مادي بر عی، نبوت، امتحانات الهی میگردد هدایت تشریمطرح می

هاي انسان، چه منشأ آن گرایان رفتار انسان را متأثر از دریافتجا که شناختکند. از آنرفتار انسان اشاره می

خورد. به به چشم نمی دانند؛ در این مبنا اختالفیمحیط مادي باشد و چه منشأ آن محیطی غیرمادي باشد، می

ها توجه باشد و به منشأ دریافتها یا رفتارها میگرا بر نحوه فرآیند شناخت از دریافتبیان دیگر تالش شناخت

گرا دوربین خود را بر روي شناخت انسان قرار داده است و زاویه توان گفت که یک شناختخاصی ندارد. می

توان متصور مورد منشأ الهی هدایت با فالسفه مسلمان توافقی می نگرد، پس درشناحت انسان به موضوعات می

 بود.

باور یا عدم باور به نفس غیرمادي و بقاي آن هم در تعریف سعادت بشري و هم در تلقی از تعلیم و تربیت موثر  .1

با افق جهان  گرا تکامل انسان را تکامل در شناخت او و تعلیم و تربیت راشود که شناختخواهد بود. لذا دیده می

نگرد. در حالیکه فیلسوف مسلمان سعادت نهایی بشر را تجرد تام و افق تعلیم و تربیت را تا عالم مثال و حاضر می

 داند.عالم عقل می

شناسانه انسان توان گفت در بحث هستیو اجمالی از تطبیق دو نگاه می براي ارائه یک چهارچوب مشخص .4

چه به بعدغیرمادي مرتبط نیست، ر به بعدغیرمادي وجود دارد. اما در گذر از آنتفاوتِ جدي در باور یا عدم باو

ها و شناسانه برداشتیعنی علوم تجربی، موافقت آرا وجود دارد. به عنوان مثال در مسائل فیژیولوژیک و عصب

لعات تجربی پیشنهاد هایی را نیز بر اساس مطاگرایان مدلتصورات دو رویکرد موافق است، با این اضافه که شناخت

 طور باور فالسفه مسلمان معتبر خواهد بود.کنند که بر پایه قواعد علم تجربی و همینمی

 

 شناسی اسالمیهاي علوم شناختی در تعلیم و تربیت با انسانبررسی  سازگاري یافته

شناختی هاي علومافتهچه از تطبیق مبانی در بخش قبل به دست آمد، ابتدا ساختاري براي تحلیل یبر پایه آن

 شود و سپس به بررسی چند مصداق بر اساس ساختار پیشنهادي خواهیم پرداخت.پیشنهاد می

-هاي انشایی تقسیم نمود. گزارههاي اخباري و گزارهها را به دو دسته گزارهتوان گزارهبندي کلی میدر یک تقسیم
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ناي است و نیست باشند. گرچه ممکن است با بیان ها و جمالتی هستند که حاوي معهاي اخباري همان گزاره

باید و نباید بیان شوند. مثال بر اساس مطالعات تجربی باید بیشترین سرعت را در طبیعت سرعت نور دانست، که 

اي اخباري بود، اگر معناي اصلی آن این است که بیشترین سرعت در طبیعت سرعت نور است. جمله قبل گزاره

گردند. هاي اخباري خود به سه دسته فیزیکی و متافیزیکی و عقلی تقسیم میآمده بود. گزارهچه در بیانی دیگر 

ها هاي اخباري فیزیکی در مورد جهان محسوسات هستند و به وسیله مطالعات تجربی صدق و کذب آنگزاره

شناسانه دارد و هستیگوید و ماهیتی هاي اخباري متافیزیکی از ماوراي محسوسات سخن میشود. گزارهآشکار می

شناسانه و مفهوم حقیقت در هر مکتب باید رجوع نمود. مانند ها به مبانی هستیبراي تعیین صدق و کذب آن

باشند، مانند ها میهاي اخباري عقلی احکامی اخباري عقلی بر اساس دیگر گزارهاینکه فرشته وجود دارد. گزاره

ها یا جمالتی هاي انشایی گزارههاي انشایی هستند. گزارهها گزارهزارهاینکه کل از جز بزرگتر است. دسته دیگر گ

هستند که حاوي معناي باید و نباید باشند و عموما به حیطه عمل انسان مرتبط هستند. گاهی این جمالت نیز به 

ا فهمید. مثال هتوان معناي عملی بودن و باید و نباید را از آنشوند که با دقت میبیان است و نیست بیان می

حاوي دو معناي متفاوت است. اول اینکه حکایت از حقیقتی به نام  "راستگویی خوب است"گزاره اخالقی 

گیرد. در معناي هاي اخباري جاي میراستگویی و نسبت آن با مفهومی به نام خیر دارد که در این شکل در گزاره

هاي انشایی خود به دو باشد. گزارهاي انشایی میا گزارهدوم حاوي این معناست که نباید دروغ گفت و یا این معن

هاي دیگري هاي انشایی مستقل براي توجیه خود وابسته به گزارهگردند. گزارهدسته مستقل و وابسته تقسیم می

هاي انشایی وابسته براي موجه بودن خود به نیستند، مانند حسن ذاتی عدل در بحث مستقالت فقهی. گزاره

انسان نباید از "ها را حاصل یاس عملی دانست، مانند گزاره توان آني دیگري متصل هستند و به نوعی میهاگزاره

هاي انشایی مستقل پایان هاي انشایی غیرمستقل به گزاره. در رابطه اتصالی تمامی گزاره"چراغ قرمز عبور کند

 پذیرند. می

هاي هاي اخباري عقلی، گزارههاي اخباري متافیزیکی، گزارهارههاي اخباري فیزیکی، گزها به گزارهبا تقسیم گزاره

 هاي علوم شناختی را مورد بررسی قرار داد.توان سازگاري یافتههاي انشایی وابسته میانشایی مستقل و گزاره

توان هاي اخباري فیزیکی یا عقلی باشد میهاي علوم شناختی در محدوده گزارهاي در مورد یافتهچه گزارهچنان

ها با شناختی و ارتباط آنرا معتیر دانست. به عنوان مثال تمامی نتایج عصب در منظر فیلسوف مسلمان آن

توان را می "بردرنگ زرد تمرکز را باال می"شناختی، گزاره تر از نتایج مطالعات عصبیادگیري یا براي مثال جزئی

گاه فیلسوفان مسلمان نیز به اعتبار تجربه معتبر هستند. اما هاي اخباري فیزیکی دانست که از دیددر حیطه گزاره

روح وجود "توان در محدوده فلسفه اسالمی معتبر دانست. مثال گزاره هاي اخباري متافیزیکی را نمیهمه گزاره

ر هاي انشایی نیز باید سرسلسله هشناسی اسالمی معتبر باشد. در مورد گزارهتواند در نظام انساننمی "ندارد
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تواند در ي انشایی مستقل را شناخت و چنانچه بتوان سازگاري ایجاد نمود، میي انشایی یعنی همان گزارهگزاره

هاي انشایی باید با تحلیل کار را ادامه داد تا  به نقطه دیدگاه فیلسوفان مسلمان معتبر باشد. پس در مورد گزاره

ها هاي انشایی احتیاج به کار تحلیلی روي گزارهر گزارهگیري اعتبار در یک دیدگاه دیگر رسید. پس دتصمیم

 وجود دارد.

هاي علوم هاي تربیتی حاصل از علوم شناختی یک دسته از یافتهبراي اِعمال ساختار پیشنهادي براي تحلیل گزاره

ر اساس شناختی و اثرات آن بر اعلیم و تربیت که در بخش اول مقاله مطرح شد به عنوان مثالی عملی طرح و ب

نویسند: اثراتی که علوم شناختی بر تعلیم و تربیت گذارد باعث گردد. برایتر و اسکارداملیا میاین ساختار نقد می

 توان به موارد زیر اشاره کرد:اتخاذ تصمیماتی تربیتی گردیده است، از آن جمله می

هاي ذهنی و راهبردهاي هاي درسی به الگوو کتابي درسی. به طوري که دانش رسمی تغییر برنامه (1

-شود که شیوهآموزان آموزش داده میآموز تغییر یابد. در واقع به دانشي تفکر دانشفراشناختی براي بهبود شیوه

 ي مناسب پرورش ذهن چیست.

شود، به گذاري دانش؛ براساس این دیدگاه، دانش توسط افراد و در فرایند همیاري ساخته میتغییر ارزش (2

 پردازد.یافته شایستگی تولید دانش را دارد و در اصالح و پیشرفت دانش به ایفاي نقش میربیتطوري که فرد ت

 هاي انجام یافته توسط دانشمندان علوم شناختی در مورد ماهیت و کارکرد ذهن، نظریه و خطاینکه پژوهش (1

ي آموزش و پرورش دربارههایی که مشی تربیتی را تحت تأثیر قرار داده، به طور غیرمستقیم از طریق پژوهش

 گذارد.آموزان تأثیر میگیرد، بر عملکرد معلمان و دانشي راهبردهاي شناختی انجام میشناختی و توسعه

بر پایه ساختار ذکر شده بند اول با توجه به مطالعات تجربی صورت گرفته توسط دانشمندان علوم شناختی در 

گیرد و در نظام تعلیم و تربیت بر اساس نگاه باري فیزیکی قرار میهاي اخمورد فرآیندهاي ذهنی در دسته گزاره

 تواند مورد استفاده قرار گیرد.فیلسوفان مسلمان می

بدانیم، این بند موافق نظر فیلسوفان  scienceبند دوم باید گفت چنانچه این تقسیم بندي از دانش را همان 

انواع دانش بدانیم از دیدگاه فیلسوفان مسلمان معتیر  مسلمان خواهد بود و چنانچه این دانش را معادل همه

 توان در این دسته قرار داد.هاي متافیزیکی که نوعی از دانش هستند را نمینخواهد بود، چرا که گزاره

گردد و هدف تعلیم و تربیت در فلسفه در تحلیل بند سوم چون به نوعی با هدف تعلیم و تربیت ارتباطی برقرار می

شود، باید با احتیاط بیشتري اظهار هاي انشایی مستقل متفاوت تعریف میعلوم شناختی بر اساس گزاره اسالمی و

هاي انجام یافته توسط دانشمندان علوم شناختی ها بر اساس پژوهشنظر ارائه گیرد. چنانچه تمامی خط مشی

هاي انجام یافته توسط ه پژوهشتنظیم شود به معناي استحصال اهداف تربیتی ایشان نیز خواهد بود و چنانچ

دهد تا بر اساس هایی اخباري در اختیار فیلسوف تعلیم و تربیت اسالمی قرار میدانشمندان علوم شناختی گزاره
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 هاي انشاییِ خود تصمیمات عملی اتخاذ کند مورد اتفاق نظر دو دیدگاه خواهد بود.ها و گزارهآن

 

In this survey, the qualitative method of phenomenology was selected to compare and adapt 

theoretical foundations of cognitive approach and principles of Islamic jurisprudence. The 

fundamental question in this subject is the inquiry about similarities and differences of these two 

approaches in foundation, performance, and the interaction on each other. After investigation the 

basic assumptions and intellectual foundation for comparison, adaption, and inquiry to questions, 

two foundations are studied in four aspects respectively entitles foundations of ontology, 

Epistemology foundations, science classification, and axiology and performance. After adapting, 

the most important results can be summarized as follows: Cognitivists believe the mind analysis is 

sufficient to analyze the mankind behavior, while another aspect called soul is effective on 

mankind behavior based on religious-minded belief. In cognitive approach, there is a path from the 

result of experimental science, to be or not to be, to imperative proposition or to do or not to do 

which are the boundaries of contractual science. Whereas this motion is not allowed by 

jurisconsults and they believe God is the unique merit lord and commander in contractual science. 

Finally, the experimental results of cognitive can and sometimes should widely help the 

jurisprudence to achieve its destination.  
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 مذهب گرا نتیاز منظر ژاک مار پایدارگرایی تربیتی و داللت های آنمعرفت شناسی تطبیقی تربیت اسالمی با 

 

 0، فاطمه فخري8، منا رستگار آرانی3دکتر عباس شکاري

 

 چکیده

-پایدارگرایی تربیتی با تاکید بر داللتمبانی معرفت شناسی از دیدگاه اسالم و هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی 

 اي فرانک هیکلرمقایسه-ن می باشد. براي دستیابی به این هدف از روش پژوهش توصیفیتیهاي تربیتی ژاک مار

تا چه حد در راستاي  پایدارگرایی تربیتیمعرفت شناسی   مسئله پژوهش حاضر این است که .بهره گرفته شد

. از گرا کدامندمذهب ماریتن ت علوي بامعرفت شناسی اسالمی قرار دارد و نکات اشتراق و افتراق بین آراء تربی

 نظام پرورش و عقلی رشد راه از آموزاندانش کمال از تربیت در دیدگاه پایدارگرایی تربیتی عبارت هدفآنجا که 

اي برخوردار است، به فکري آنان است. در منابع اسالمی نیز توجه به پرورش بعد عقالنی انسان از اهمیت ویژه

نماید؛ لذا پرورش عقالنی در هر دو دیدگاه کند و به سمت کمال سیر میانسان رشد میواسطه عقل است که 

اهمیت به سزایی دارد. بر اساس نتایج به دست آمده آموزش و پرورش پایدارگرا معلم را محور قرار داده و در روش 

اسالم گرا معلم را محور قرار  کنند و آموزش و  پرورشکار خود از شیوه عقالیی، استداللی واستقرایی استفاده می

دهد و از شیوه عملی، استقرایی، داده، شکوفایی استعدادهاي انسان و رسیدن به غایت مطلوب را مد نظر قرار می

 کنند.اي استفاده میسازي و مباحثهعقالیی، تجزیه و تحلیل ، قیاسی، مفهوم

 ت شناسی، ژاک مارتین معرف پایدارگرایی تربیتی، تربیت اسالمی،  :واژه های کلیدی

 

 . مقدمه3

تعلیم و تربیت از دیرباز و طی قرون و اعصار همواره مورد توجه عالمان، اندیشمندان و فیلسوفان بوده و بدین سان 

 فلسفه از تربیت و تعلیم در پایدارگرایی نظریه هاي بزرگ را به سوي خویش فراخواند.توانسته است افکار و اندیشه

 خصیصه آن در انسان جایگاه و جهان براي پایدارگرایان متافیزیکی نظر از. است کرده فراوانی گیريبهره رئالیسم،

 است عاقلی موجودي انسان که ارسطویی اصل این از پیروي به پایدارگرایان. شده اند قائل روحانی و عقالنی

-می نظر در است شده ریزيطرح انسان عقالنی پرورش براي باالخص که اجتماعی نهادي صورت به را مدرسه

                                                   
 مسئول( )نویسندهShekarey@mail.kashanu.ac.irاستادیار گروه علوم تربیتی، کاشان، ایران.  دانشگاه کاشان،. 1

Mona.rastegar@gmail.com2.دانشگاه کاشان، دانشجوي کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، کاشان، ایران .  

1 .  Fakhry9971@yahoo.com.دانشگاه کاشان، دانشکده علوم انسانی، کاشان، ایران  .  
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 است، ثابت آدمی طبیعت آنکه دلیل به می کنند ادعا پایدارگرایان. (1112گیرند)گوتک، ترجمه پاک سرشت،

. باشد عقالنی رشد باید پرورش و آموزش هدف نخست، درجۀ در. هستند چنین نیز پرورش و آموزش الگوهاي

 تربیت و تعلیم است، الیتغیر و کلی است، حقیقی آنچه چون و است، حقیقت پرورش و آموزش کلی هدف اساساً

 باید برنامه ،بگذارد تاکید انسانی حیات در کلی مضامین بر باید درسی برنامه. باشد ثابت و کلی باید هم حقیقی

 درس برنامه به مذهبی باشد. پایدارگرایان منطقی عقالنیت و به غایت پرورش مختص شناختی موضوعات حاوي

 همچنین آنان .مفیدند همه براي مختلف فرهنگ هاي خاصه هاي از نظر قطع که معتقدند جاودانه اي یا دائم

 گونه. است شده آفریده است مهربان و دانا خدایی که متعالی وجود مشیت به انسان و جهان که دارند راسخ اعتقاد

 فرهیخته یافته، تربیت شخص مثابه به را معلم مارتین. است شده بیان مارتین ژاک فلسفه در پایدارگرایی مذهبی

 مارتین. کنند کسب را آن که مایلند اما آنند فاقد شاگردان که است برخوردار دانشی از که دید-می پخته اي و

 پرورش و آموزش که بود مدعی او. می کرد توصیه نظامدار علمی معارف مبناي بر را محور موضوع درسی برنامه

 دنیاي را کودک دنیاي او دهند پرورش نظامدارترند، معارف مطالعه الزمۀ که را بنیادینی مهارتهاي باید ابتدایی

 و قصه گویی راه از و کنند آغاز کودک تخیلی جهان در را خود آموزش باید آموزگاران. می پنداشت تخیل

 آغازین محرک چه اگر. بکاوند را عقل دنیاي ارزشهاي و اهداف تا کنند هدایت را بچه ها گونهداستان روایتهاي

. می برد بکار بیرون جهان موقعیت هاي درک براي را خود عقل به تدریج ولی گیردمی سرچشمه تخیل از بچه

 و قضاوت پرورش صرف انسانی، علوم مطالعه به باید عالی هم و متوسطه آموزش هم که است معتقد مارتین

 آشکار بشري تفکر بزرگ دستاوردهاي و اندیشه جهان به را نوجوانان باید متوسطه آموزش بویژه. گردد خردورزي

(. در منابع اسالمی نیز توجه به پرورش بعد عقالنی انسان از اهمیت 1112)گوتک، ترجمه پاک سرشت،. سازد

کند و به سمت کمال سیر می نماید؛ لذا پرورش اي برخوردار است، به واسطه عقل است که انسان رشد میویژه

تواند انسان را از لغزشگاه ها مصون دارد؛ بدین منظور، بعد عقالنی را باید تقویت کرد تا آدمی یعقالنی و فکري م

به حقیقت حقه هستی هدایت یابد. در میان استعدادهاي ویژه انسان، پرورش استعداد عقالنی از نظر اسالم در 

کاتب الهی و بشري این اصل را (. تمامی م1111درجه اول اهمیت قرار دارد)سبحانی نژاد و رضایی فریمانی،

پذیرفته اند که در صورتی می توان به جامعه، نظم و ثبات بخشید که حقوق و تکالیفی که براي انسان ها در نظر 

گرفته شده است به خوبی مورد عمل قرار گیرد که این مهم تنها در سایه تربیت صحیح محقق خواهد شد. تربیت 

انسان هایی می شود که تنها به فکر خود نیستند بلکه به آرمان هاي  صحیح در هر جامعه اي موجب پرورش

به مفهوم عام آن،  "تربیت"واالیی فکر می کنند تا جامعه اي مستقل و آزاد و حکومتی عادالنه داشته باشند. 

لحاظ  شامل جنبه هاي گوناگون جسمانی، روانی، عاطفی، اجتماعی، اخالقی و دینی است و هر یک از این ابعاد به

(. در اندیشه اسالمی نیز به پرورش 1176روانشناختی و تربیتی در زندگی انسان اهمیت فراوان دارد)شریعتمداري،
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جنبه هاي عقالنی در سازماندهی به نظام فکري یا ایدئولوزي انسان اهمیت زیادي داده شده است. به گونه اي که 

می تکیه بر عقل و تاکید بر جنبه عقالنی برخی اعتقاد دارند که از ویژگی هاي اصلی تربیت اسال

(. با این وجود، بعد عقالنی که به عنوان یک استعداد در وجود آدمی نهاده شده است، 1162است)شریعتمداري، 

به خودي خود شکوفا نمی گردد بلکه براي پیمودن منزل سعادت و راه تکامل نیاز به هدایت و تربیت دارد و 

به معنی ایجاد شرایط مناسب براي پرورش قوه تفکر انسان، ضرورت پیدا می  اینجاست که تربیت عقالنی

(   معصومین علیه السالم)که از گوهر عصمت و مصونیت از خطا و اشتباه برخوردارند( بهترین و 1151کند)ملکی،

کارناپذیر مطمئن ترین الگوهاي تربیتی هستند و ارائه دیدگاه ها و کشف و عرضه سیره تربیتی آنان ضرورتی ان

براي پویندگان عرضه تعلیم و تربیت اسالمی است و در این میان، ارائه دیدگاه ها و سیره تربیت امام علی)ع(، که 

و سر سلسله جانشینان به حق نبوي و سرآغاز تجلیگاه امامت معصومین)ع( است بر ضرورت این  "اب االئمه"خود 

عرفت شناسی از دیدگاه اسالم با تاکید بر داللت هاي تربیتی مبانی مهدف پژوهش حاضر، بررسی کار می افزاید. 

که تالش می شود به  می باشد پایدارگرایی تربیتی با تاکید بر داللت هاي تربیتی ژاک ماریتنامام علی)ع( و 

تا چه حد در راستاي معرفت شناسی اسالمی  پایدارگرایی تربیتیبررسی این مساله بپردازیم  که معرفت شناسی  

 مذهب گرا کدامند.     ماریتن ار دارد و نکات اشتراق وافتراق بین آراء تربیت علوي باقر

 

 . مبانی نظري مقاله8

 شده تربیت دهد، فردمی اهمیت بسیار فکر پرورش و عقالنی نیروهاي در انضباط به که آنجا مکتب پایدارگرایی از

 به و جوید استمداد تعقل و تفکر از مشکالت حل براي سازد، یعنی خود راهنماي را تعقل که داندمی کسی را

 که کاري هر معتقدند و دانندمی غالب انسانی قوه را خرد قوه باشد. پایدارگرایان مسلط دانش مدارج و علوم مراتب

در (. 1112سازد)گوتک، ترجمه پاک سرشت، نیرومند بدین سان و دهد ورزش را ما قواي باید بکنیم مدرسه در

متون اسالمی شرط صحت عبادت، داشتن معرفت و شناخت است و ابزار این شناخت عقل است. پس عقل جایگاه 

باال و واالیی در متون اسالمی دارد. در برخی از منابع مالک هر امري را عقل دانسته اند. از دیدگاه امام علی)ع( 

سوي دیگر مالک ارجمندي و ارزشمندي انسان  (. و از1177)آمدي،"مالک االمر العقل"مالک هر امري عقل است

نیز محسوب می شود. ارزش عقل در اسالم تا حدي است که دینداري هر کس به اندازه خردمندي وي می باشد، 

در اسالم عقل عقل شرط تکلیف است و اگر انسان عاقل نباشد طبعا از نظر اسالم تکلیفی متوجه او نخواهد بود. 

عقل، رسول حق "ی بوده، تعبد به نقل ، بر اساس تعقل است.  به فرموده امام علی)ع( :مانند نقل، سخن گوي اله

 که است نیز معتقد مارتین)احتماال مرزوقی (. "عقل، شریعت درونی و شریعت، عقل بیرونی است"و  "تعالی است.

 به که تربیتی و تعلیم توصیه در گردد. وي خردورزي و قضاوت پرورش صرف باید عالی هم و متوسطه آموزش هم
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 بحث جهان با انسان رابطه باب در که فلسفه اي که بود باور این بر می کند کمک انسانی معرفت سازي یکپارچه

 فلسفه. گیرند قرار دانشگاهی معارف مراتب سلسله صدر در باید است، مربوط خدا با رابطه به که الهیات و می کند

 پراکنده گرایشهاي بر که باشند وحدتی زمینه ساز معارف بخش ترین جامعیت و عامترین عنوان به باید الهیات و

(. بنابراین استنباط می شود که مارتین مذهب گرا از نظر 1112)گوتک، ترجمه پاک سرشت،گردد چیره تخصص

 به کار گیري قوه عقل و خرد و اهمیت آن در تعلیم و تربیت دیدگاهی نزدیک به دیدگاه اسالمی)علوي( دارد.

ارتباط دین و عقالنیت، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد، افرادي چون روسو و کانت بر این باورند که استقالل  درباره

فرد در رویارویی با دین خاص، مستلزم این است که فرد در انتخاب دین و پذیرش آن تحت تاثیر علم، اجتماع و 

یر و چارلز نیز بر این باورند که رشد عقالنی رشدي تجربه قرار نگیرد. عده اي همچون ارسطو، هگل، مک اینتا

 (.1160محور است و فرد تنها در محدوده سنت هاي پیرامونی مانند دین، دست به انتخاب می زند)عطاران،-سنت

 

 . مرور پیشینه ها0

(، اسالم یک دین طرفدار عقل است و به نحو شدیدي هم روي این استعداد تکیه 1176از نظر شهید مطهري)

خواهد. به داردکه نه فقط با آن مبارزه نکرده، بلکه از او کمک و تایید خواسته و تایید خود را همیشه از عقل می

کند، عالوه در تعلیم و تربیت ، تعقل یکی از عوامل اساسی است که فرد نه تنها آنچه را که ارائه شده درک می

کند. برخی پرورش قوه قضاوت یا نادرستی آن نیز قضاوت میپردازد و نسبت به درستی بلکه به ارزیابی آن نیز می

(. که در این معنا، عقل 1176دانند)شریعتمداري،صحیح و قضاوت مبتنی بر دلیل را اساس کار تعلیم و تربیت می

گذاردو قواعد عقلی کند. اسالم هم پایه خداشناسی را بر تعقل میبه عنوان اساس تعلیم و تربیت اهمیت پیدا می

کند. در منابع اسالمی آمده است که خداوند پیامبران را هاي اخالقی مؤثر قلمداد میا در تعیین احکام و ارزشر

براي هدایت بشر فرستاده و از آنان خواست تا عقول مردم را مورد خطاب قرار دهند و از راه عقل پیام وحی را 

خداوند سبحان رسوالن خود را برانگیخت و "فرمایند:(. در این باره امام علی)ع( می1156دریافت کنند)ایمانی، 

پیامبران خود را پیاپی به سوي مردم فرستاد تا از آنان بخواهد که عهد فطرت الهی را ادا کند تا گنجینه هاي 

(. بنابراین آنچه که الزم است مورد تربیت قرار گیرد 1156،)نهج البالغه، ترجمه شهیدي"عقول آنان را برانگیزانند

عقالنی وجود آدمی است؛ چرا که بدون عقل دریافت وحی، امکان پذیر نیست. به عبارت دیگر اگر فرد بخواهد  بعد

به کمال انسانی و الهی خود دست یابد، باید تعقل را در خود پرورش دهد. از این نظر تربیت عقالنی ضرورت و 

شناسی از دیدگاه اسالمی)علوي( و  مبانی معرفتبررسی کند. در پژوهش حاضر به اهمیتی اساسی پیدا می

 ( پرداخته می شود که تاکنون پژوهشی در این مورد صورت نگرفته است.  ژاک ماریتن)پایدارگرایی تربیتی
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 . روش شناسی مطالعه 4

  .بهره گرفته شد اي فرانک هیکلر)توصیف، تفسیر، هم سنجی، مقایسه(مقایسه-روش توصیفی حاضر از پژوهش در

 

  ا )بحث و بررسی(ه. یافته1

دهد که دیدگاه پایدارگرایی فراگیران را موجوداتی برخردار از خرد می دانند که طالب علم اند، یافته ها نشان می

بینند که از دانشی برخوردار است که شاگردان اي میهمچنین معلم را شخصیت تربیت یافته، فرهیخته و پخته

 پایدارگرایی، تربیتی (. نظریه1112دست آورند)گوتک، ترجمه پاک سرشت،فاقد آن هستند اما مایلند که آن را به 

می کند.  تلقی مهم می گشاید زیبایی و حقیقت خیر، از اندازي چشم انسان روي به آنکه دلیل به را انسانی علوم

 نظام پرورش و عقلی رشد راه از آموزاندانش کمال از دیدگاه پایدارگرایی تربیتی عبارت تربیت در بنابراین هدف

 سوي به و کند آغاز می داند قبل از آموز دانش آنچه از باید خوب فکري آنان است. و از نظر مارتین تدریس

و از نظر وي،  می دید، یادگیري فرایند در پویا عاملی عنوان به را معلم وي نماید، هدایت نمی داند، که چیزهایی

 که است برخوردار خردي از است مادي بدنی و روحانی نفسی داراي که آزاد و عاقل موجودي آموز یعنی دانش

 و هرج از ناشی زیاده رویهاي از که سازد برقرار را بازي اما منظم یادگیري فضاي باید خوب معلم. است علم طالب

 نابجا انگاري سهل با و انگاشته مردود را انظباطی هر بارانه و بی بند درس کالس زیرا باشد، دور به استبداد و مرج

 فردیت روانی، و بدنی تنبیهات از ترس واسطه به مستبدانه، درس کالس. کرد خواهند خدمت کودکانه هوسهاي به

 عنوان به خالقیت و خودجوشی آن در که می آورد پایین یافته اي هنجار همرنگی سرحد تا را آموز دانش

اهمیت زیادي دارد تا جایی که شرط صحت می شوند. همچنین در منابع اسالمی عقل  سرکوب نامطلوب انحرافات

عبادت، داشتن عقل است و آنچه که مورد خطاب خداوند است، جنبه عقالنی وجود انسان است و پیامبران نیز 

براي بیداري عقل انسان ها برانگیخته شده اند و مخاطب اصلی آنها عقل انسان هاست. در برخی از روایات از عقل 

شد است که هدایت تکوینی انسان در گرو آن است و از منابع اصلی شناخت به شمار  به عنوان رسول باطنی یاد

می رود،اگرچه عقل انسان در متون اسالمی به عنوان وسیله هدایت انسان ها تلقی شده است ، اما بدون تربیت و 

تاکید شده است تا جایی هموار کردن راه رشد آن، به تکامل  نمی رسد، لذا در منابع اسالمی بر لزم تربیت عقالنی 

که تقویت جنبه عقالنی سبب هدایت به سمت حقیقت هستی می شود و عقل جز در بستر علم نمی روید و عالم 

شدن نیز مستلزم این است که فرد مورد تعلیم قرار گیرد. براي پرورش عقل، روش هایی در منابع اسالمی ذکر 

یابی آن به سمت علم صحیح را میسر می سازد. این روش ها شده است که این روش ها توازن عقل را حفظ و راه

شامل روش هایی مانند روش تزکیه ، روش تعلیم حکمت، روش تجربه اندوزي، روش عبرت آموزي و مشورت با 

خردمندان است.  رویکرد عقالنی به تربیت داراي مزایایی است که اشاره شد، بنابراین با مقایسه و بررسی 
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تب پایدارگرایی و دیدگاه اسالمی چنین استنباط می شود که تعقل الزمه تربیت صحیح می تحلیلی مک-توصیفی

 باشد و شواهد و قراین نشان می دهند که عقل جایگاه واالیی در تعلیم و تربیت)اسالمی و غیر اسالمی( دارد.

 

 گیري . نتیجه6

 هاي گیريتصمیم تمام یعنی است محور درس، معلم بر اساس نتایج به دست آمده مکتب پایدارگرایی درکالس

 موفق آموزانیدانش و شودنمی مالحظه زیاد آموزاندانش فردي هايتفاوت مکتب این در. است معلم با کالسی

بزرگساالن  فکري چارچوب در کند و آوريجمع خود حافظه در را بیشتري مطالب که کنندمی جلوه

 آن از باید همگان که عمومی آموزش در پایدارگرایی به «پایدیا» (.  طرح1164بیندیشند)سلطان القرایی،

 کودکان همه که سازد می مدلل دارد سنخیت پایدارگرایی اصول با که این طرح .کند می اشاره باشند، برخوردار

 و برابر تحصیلی یکسان، سالهاي باید کمیت فرصت این. گردند برخوردار برابري حقیقتأ تربیتی فرصت از باید

  که است آن تربیت و تعلیم غایی هدف پایدیا به عقیده حامیان. کند تامین را پرورش و آموزش از واحدي کیفیت

(. این در حالی است که 1157سرشت، پاک)شوند تبدیل یافته تربیت افراد به انسان ها که شود حاصل اطمینان

آموزش یکسان براي همه را پیشنهاد می دهد، این مکتب به پرورش قوه خرد و قضاوت اهمیت زیادي می دهد اما 

در حالی که افراد با استعداد و ظرفیت هاي یادگیري مختلف وجود دارند که این سبب تمایز فرآیند تدریس و 

دهد و بر این یادگیري آن ها نیز می شود. از طرفی دیدگاه اسالمی به پرورش و ابراز وجود شاگردان اهمیت می

شوند، همچنین نقش معلم را از طریق تماس با جهان واقعی براي زندگی آینده آماده میباورند که فراگیران 

گرا معلم را محور قرار داده اما شکوفایی دانند. آموزش و پرورش اسالمترغیب کننده و راهنماي شاگردان می

وزش و پرورش پایدارگرا دهد، در حالی که آماستعدادهاي انسان و رسیدن به غایت مطلوب را نیز مد نظر قرار می

پرورش پایدارگرا  اي از سوي دانش آموزان اهمیت می دهد. آموزش وصرفا به حفظیات و دستورالعمل هاي کلیشه

گرا نیز از شیوه کند و آموزش و پرورش اسالمدر روش کار خود از شیوه عقالیی، استداللی واستقرایی استفاده می

 کند.اي استفاده میتفکرو تجزیه و تحلیل ، قیاسی، مفهوم سازي و مباحثه اي، عملی، استقرایی، عقالیی،اسوه
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 یسیآموزش زبان انگل یبرا ییمکتب گشتالت و استنتاج داللت ها یفلسف یمبان

 

8فرح بخش دهی، حم 3ینیافضل السادات حس
 

 

 چکیده

نظریه گشتالت از جمله نظریه هاي شناختی است که یادگیري را یک فرایند درونی می داند، اصل بنیادین این 

یعنی کل داراي خواص یا ویژگی هایی است که کل از اجزاي تشکیل دهنده آن بیشتر است نظریه این است که 

در اجزاي تشکیل دهنده آن یافت نمی شود. .از جمله اصول اصلی این نظریه کل نگري و فعال بودن مغز آدمی 

است این نظریه در شکل گیري خود وامدار مبانی فلسفی متعددي است. از این رو این نوشتار در پی آن است که 

شتالت داللتهایی را براي آموزش زبان انگلیسی استخراج کند. روش این پژوهش با بررسی مبانی فلسفی گ

توصیفی و تحلیلی از نوع فرارونده است. یافته هاي پژوهش حاکی از آن است که مبانی فلسفی اصل فعال بودن 

ی در ذهن آدمی ، نظریه معرفت شناسی کانت است که می توان با توجه به آن کاربست قوانین سازمان ادراک

آموزش زبان را استنتاج کرد و مبانی فلسفی اصل کل نگري، پدیدار شناسی است که با توجه به آن روش آموزش 

 از کل به جز را براي آموزش زبان استنتاج کرد.

  زبان انگلیسی، کل نگري، پدیدار شناسی، قوانین سازمان ادراکی.آموزش گشتالت،  :کلیدیواژه های 

 

 مقدمه

 و کسب یادگیري شناختی، پردازان نظریه براي .سردسته نظریه هاي شناختی یادگیري استنظریه گشتالت 

شوند. آنان بر این  اطالعات پردازش و در حافظه ذخیره می آن، طریق از که است شناختی ساختارهاي بازسازي

کار، ظاهر نشود باورند که یادگیري، یک فرآیند درونی است که ممکن است به صورت تغییر فوري در رفتار آش

تواند آن  شود و هر وقت که بخواهد، می ي او ذخیره می هایی در فرد ایجاد و در حافظه صورت توانایی  بلکه به

 .(1151)سیف،ها را مورد استفاده قرار دهد توانایی

 از ناشی را یادگیري رویکرد، این صاحبنظران. است بندورا و آزوبل گشتالت، نظریه شامل شناختی هاي نظریه

هاي شناختی قبلی او تلفیق  هاي جدید فرد با ساخت صورت که آموخته دانند. بدین ادراک و بصیرت می شناخت،

گردد. چون یادگیري، یک جریان درونی و دائمی است و انسان همواره به جستجوي محیط زندگی خویش و  می
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 hamidehfarahbakhsh@gmail.com دانشجوي دکتراي دانشگاه تهران، گروه فلسفه تعلیم و تربیت،2
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تئوري  .(1151)شعبانی،دهد ساخت شناختی خود را گسترش می  پردازد، پس ها می کشف روابط بین پدیده

 (.1،1116گشتالت نتیجه بررسی هاي انجام شده در روانشناسی، منطق، معرفت شناسی است)الیس

العمل به روانشناسی  ساختارگرا  وونت و کورنل مطرح  روانشناسی گشتالت به طور سنتی به عنوان یک عکس

شد. مخالفت نظریه پردازان گشتالت با پیش فرض هاي جزگرایی و مکانسیتی در مورد آگاهی بود که تلویحاً یا 

 (.2،1116)اش صراحتاً ارائه می شد تا ثابت کنند که روانشناسی یک علم طبیعی است

داشته است با انتشار اثر ورتایمر در  20طالعه ادراک در نیمه اول قرن روانشناسی گشتالت که نقش مهمی در م

و 1آغاز شد و همین مقاله انقالبی را در زمینه مسئله ادراک به پا کرد)استینمن  1112مورد حرکت آشکار در سال 

ر خود را با (. تئوري گشتالت یکی از معدود تئوري هاي عقالنی در روانشناسی است. گشتالتی ها کا2000دیگران،

 (.1167، 4ایده هاي انتزاعی در مورد ماهیت ادراک، تفکر و ساختار تجربه روانشناسی آغار کردند)بوئر و هیلگارد

ورتایمر اولین کسی بود که تئوري گشتالت در روانشناسی را ارائه داد. تئوري گشتالت بعدها در دستان همکاران 

در بین اندیشمندان  20و اوایل قرن  11به موضوع اصلی قرن  ورتایمر کهلر و کوفکا به طور موفقیت آمیزي

اروپایی تبدیل گشت که عبارت بود از ترکیب اندیشه هاي کل گرایی، وفاداري کامل به دقت علمی و عینیت. این 

گردید.  20تئوري به زودي در سراسر جهان شناخته شد و یکی از مکاتب روانشناسی مؤثر در طول نیمه اول قرن 

موفقیت آنها، استفاده از روش هاي علمی پردازش براي ارائه دالیل متقاعد کننده در حمایت از اصول و  دلیل

قوانین خود است. تئوري گشتالت به لحاظ علمی منسجم است بدون اینکه تحویل گرایانه یا اتمی باشد و کامالً 

هانی قوي را ایجاد کرد بخصوص براي کل گرایانه بود بدون اینکه سمبلیک یا تهی باشد. این تئوري جاذبه ج

 (. 2001، 7زمانی که هر دو علم طبیعی و کل گرایی ایده آل هاي اصلی در میان اعضاي روشنفکران بود)کینگ

مسلط  11روانشناسی گشتالت به عنوان یک بازنگري اساسی از سه دوگانه همپوش که بر تحقیقات در اواخر قرن 

قل، فرایندهاي حاشیه اي در مقابل فرایندهاي مرکزي، مقوله بندي هاي بود، آغاز شد. احساس در مقابل ع

 (.1116فیزیولوژیکی در مقابل روانشناسی)اش،

هر مکتب روانشناسی از طریق پیش فرض هاي پنهان و آشکاري که ریشه در تعالیم فلسفی داشته تکامل یافته 

یشه هاي فلسفی گذشته یا معاصر می باشند، به است و نظریه هاي روانشناختی اغلب تحت تاثیر یا ملهم از اند

گونه اي که با در نظر گرفتن زیرساخت فلسفی مکاتب می توان ربط آنها را به تعالیم فلسفی گذشته پیدا نمود و 

تئوري  (.451: 1157حتی آن ها را طبق مبانی فلسفی شان طبقه بندي کرد)میزیاک و استادت، ترجمه رضوانی،

                                                   
1 Ellis 

2 Ash 

3 Steinman 

4 Bower . & ,Hilgard  

5 King 
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ده مستثنا نیست. بی شک افکار و دیدگاه بنیانگذاران مکتب گشتالت تحت تاثیر اوضاع گشتالت هم ازین قاع

بود. و در آن دوره  1125تا 1112فلسفی آلمان و تضادها و اختالفات بین فیلسوفان و روانشناسان در سالهاي بین 

شگاه را گذرانده تمام روانشناسان در هر درجه اي، چه علوم طبیعی و چه فلسفی کرسی هاي فلسفه در دان

تئوري گشتالت تئوري اي نیست که یکدفعه و بدون پیش بینی از آسمان به زمین افتاده (. 1،2012بودند.)هاتفیلد

 (.1116باشد، بلکه این تئوري نتیجه تالقی مسائل ملموس علمی و فلسفی است)الیس،

پژوهش تنها به دو اصل فعال  نیبحث در ا یگستردگ لیبرخوردار است که به دل يمکتب گشتالت از اصول متعدد

دو  نیا یفلسف یمبان یآن است که با بررس یپژوهش در پ نیشود. ا یپرداخته م يو کل نگر یبودن ذهن آدم

 استنتاج کند. یسیآموزش زبان انگل يآنها را برا ياصل، داللت ها

 

 پژوهش: يها سؤال 

 یسیدر آموزش زبان انگل یباشد و چه داللت یچه م «یفعال بودن مغز آدم» یاصل گشتالت یفلسف يمبنا-1

 دارد؟

 دارد؟ یسیدر آموزش زبان انگل یباشد و چه داللت یچه م «يکل نگر» یاصل گشتالت یفلسف يمبنا -2

 

 روش پژوهش

این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و استنتاجی انجام خواهد شد. ابتدا به توصیف اصول تئوري گشتالت 

خواهد شد . سپس با استفاده از روش تحلیل فرارونده، مبانی فلسفی این اصول استخراج خواهد شد. در پرداخته 

روش تحلیل یا برهان فرارونده شرط امکان تحقق یافتن تجربه اي بشري معین گردد. به عبارت دیگر در این 

زیم که چگونه چنین تجربه اي ممکن تحلیل، با توجه به این که تجربه اي وجود دارد، به بررسی این نکته می پردا

 (1161گردیده است) باقري و دیگران،

 

 یافته هاي پژوهش

 در آموزش زبان یسازمان ادراک نی:کاربست قوانروش  ی،اصل: فعال بودن مغزآدم ،کانت یمبنا: معرفت شناس

 انگلیسی

 

 

                                                   
1 Hatfeild 
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 مبنا: معرفت شناسی کانت

ی می زند. در حوزه شناخت تا قبل از کانت دو نهضت کانت در حوزه معرفت شناسی دست به  انقالب کپرنیک

وجود داشت: تجربه گرایی هیومی که تمام دانش بشري را از تجربه حسی می دانست و عقل گرایی دکارتی که 

دانش را تنها حاصل خرد می دانست. از نظر کانت هر دو این نهضت ها راه افراط را پیموده اند. لذا خود به احیاي 

 ت.معرفت پرداخ

پیدا کرده بود به خوبی درک می کند و هیوم را از  توجهکانت در عین حال که اهمیت مسأله اي را که هیوم بدان 

آن جهت که مفاهیمی مانند علیت و جوهر را غیر منبعث از حس می داند بر حق می داند و می ستاید، هرگز 

از سوي دیگر، کانت نمی خواهد در جدا  مایل نیست به شکاکیتی مبتال گردد که هیوم بدان گرفتار آمده بود.

اعیان خارجی و استقالل بخشیدن به آن، تا بدانجا پیش رود که مانند دکارت و یا، شدیدتر از ساختن عالم ذهن از 

او، بارکلی، به ایده آلیسم کشیده شود. این است که درصدد برمی آید راهی میانه بیابد، نقش ذهن را در شناخت 

به نحوي از ایده آلیسم و  به درستی معین سازد، و سهمی براي عالم خارج و سهمی براي ذهن تعیین کند که

با چنین رهیافتی، کانت به این راه حل می رسد که ذهن در شناخت واجد عناصري پیشین  شکاکیت رهایی یابد.

است. این عناصر پیشین در ساحت حس، زمان و مکان هستند که کانت آنها را صورتهاي محض شهود حسی می 

(. 1151شیروانی، )ت تحت عنوان مقوالت از آنها یاد می کندداند و در ساحت فهم، مفاهیم محضی هستند که کان

 و تجربه گرایی یعنی زمان، آن مسلط مشرب دو با برخورد در سنتزي یا بینابینی و متعادل نگاه نوعی کانت پس

 دو این پیروان میان در رایج هاي بغض و حب از دور به تا داد امکان وي به نگاه همین و گرفت پیش در خردگرایی

عرصه معرفت شناسی  در را او نام که کند ارایه دیگري سنتز و سازد فراهم را ها آن ترکیب و تلفیق امکان مشرب

 برساند. افتخار اوج به جهان

کانت می گوید دنیاي خارج فقط ماده ي احساس را باعث می شود، اما دستگاه ذهنی خود ما این ماده را در زمان 

، 1114ی را که ما به واسطه ي آن ها تجربه را می فهمیم فراهم می سازد)راسل، و مکان تنظیم می کند و تصورات

 ترجمه دریابندري(.

کانت می گوید: اشیاء نمی توانند متعلق معرفت قرار گیرند، مگر آن که با ذهن عامل معرفت، مطابق شوند. پس 

هن، اشیاء را از عدم خلق می کند. باید فرض کنیم که ذهن، فعال است اما این فعالیت به این معنی نیست که ذ

معنی آن این است که ذهن، صور شناسایی خود را به اصطالح بر مواد خام شناسایی که از بیرون می آیند، 

تحمیل می کنند و این صور شناسایی خود گونه اي از مفاهیم پیشین اند، یعنی از تجربه اخذ نشده اند) 

 (. 1164دیباجی،

ذهن دو  ه احساس، به ما عرضه می شوند و ذهن از این احساس،متأثر می شود. پس دراز نظر وي اعیان بوسیل 
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شناخت  کار صورت می گیرد. یک سري اعمال روانشناختی و دیگر فلسفی. بنابراین، ذهن یا فاعل مدرک، محور

نه عملکرد قرار می گیرد. توضیح آن این است، که ما می بینیم مفاهیم پیشین یا مقوالت، ساختار ذهن است، 

ذهن و شهود حسی، عملکرد ذهن است،نه ساختار ذهن. کانت خود می گوید که شناخت بشري، از دو منشأ 

ذهن از 0حاصل می شود یکی احساس و دیگري فهم و مشارکت و هر دو قوه، براي حصول، شناخت الزم است

تا اینجا کار ذهن، یک کار تجربی  شهود حسی،متأثر می شود و از این طریق، ماده خام شناسایی فراهم می گردد.

است، یعنی تجربه است که ذهن را متأثر می کند. ولی ذهن می آید و مقوالت را که،  صبغه فراتجربی دارند بر 

(. از نظر کانت از طریق 1164مواد خام شناسایی،انطباق می دهد و بدین نحو، شناخت حاصل می گردد. )دیباجی،

براي آدمی فراهم می شود. بعد ذهن روي این داده هاي خام کار می کند و از حواس، داده هاي اولیه شناخت 

 طریق مقوالت به آنها ساختار می دهد و صورت بندي می کند. بدین ترتیب شناخت براي آدمی حاصل می شود.

 

 یفعال بودن مغز آدم :اصل

تجربه کردن فعال است و  انیکه مغز انسان در جر دندیرس جهینت نیکانت به ا دگاهید يبر مبنا انیگرا گشتالت

به مغز  یحس يشوند که داده ها یباعث م یخارج کاتیاصل، تحر نیبه ا باتوجهدهد.  یم رییتجارب ما را تغ

در  اریدهد و تجربه هش یدهد و به آنها شکل م یم رییداده ها را تغ ن،یانسان منتقل شود، مغز انسان براساس قوان

 شود. یم جادیا یمغز و تجارب حس يروهایقابل نمت ریاثر تاث

 یمشخص م نیقوان نیکرد که بنابر ا یمعرف یسازمان ادراک نیرا تحت عنوان قوان یاصول 1112در سال  مریورتا

عبارتند از: قانون  نیقوان نیکند. ا یو درک م یرا سازمانده یرجخا کاتیشود که چگونه ذهن انسان تحر

 (. 2012گران،یو د 1گمنیادامه خوب )و نه،یبستن، شکل و زم ،یپراگنانز،شباهت،مجاورت، سادگ

)بوئر و .شود می تعیین انها توسط و است ادراکی سازمان قوانین محصول شود می آموخته که از نظر آنها  آنچه

 (.211: 1167هیلگارد،

 نام به اصل یا قانون چندین بر مبتنی ها پدیده از ما ادراک چگونگی نظریه، این علمی دستاوردهاي بیشترین

 ادراکی هاي پدیده فرد آنها طریق از که انسان در ذاتی هستند تواناییهاي قوانین این. است ادراکی سازمان قوانین

 این قوانین عبارتند از : . دهد می سازمان را

 که اندازه آن تا همیشه روانشناختی قاونن پراگنانز: سازمان:  Law of pragnanz فراگیري یا پراگنانز قانون

 یا تقارن ایجاز، سادگی، چون کیفیتهایی خوب از منظور.  است خوب دهند می اجازه کننده کنترل مقتضیات

 .است هماهنگی

                                                   
1 Wagmans 
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 و درک بهتر دارند قرار هم به نزدیک که اموري و ها پدیده قانون، این : طبق Low of proximityقانون مجاورت 

 کل یک صورت به باشند داشته قرار یکدیگر با مجاورت در که عناصري دیگر عبارت به. شوند می آموخته تر سهل

 .شوند می درک یکپارچه

 یا مشابه نا مطالب از بهتر همگون و مشابه مطالب ، شباهت قانون به : بنا Low of similarity قانون مشابهت 

 .شوند می آموخته ناهمگون

 واحدهاي صورت به کامل غیر هاي شکل ، تکیمل یا بستن قانون طبق : Low of Closure ترمیم یا قانون بستگی 

 شوند. می درک کامل

  Low of good continuation or low of common direction قانون ادامه خوب یا جهت مشترک

 پاره یک و مستقیم صورت به مستقیم خط یک که شود می تشکیل نحوي به ادارکی سازمان یک قانون این طبق

 یابد می ادامه غیره و دایره صورت به دایره

 یافت که اي زمینه در که است این گشتالتی هاي پدیده خواص :از Low of figure-ground زمینه قانون شکل و 

 می ادراک که چیزي یعنی است، گشتالت همان اي زمینه هر در شکل. کنندد می جلوه مشخص طور به میشوند

 آن در که اي زمینه از باید یادگیري موضوع. شود می ظاهر شکل آن در که اي صحنه از است عبارت زمینه. شود

 .شود آموخته بخوبی تا باشد بارزتر و تر برجسته دارد، قرار

ترجمه کنیم)هرگنهان و السون،  می ادراک شده ساده بصورت رو ها پدیده ما قانون این : طبققانون سادگی

 (.1154سیف،

 

 کاربست قوانین سازمان ادراکی در آموزش زبان انگلیسیروش: 

و اصل فعال بودن مغز آدمی روش کاربست قوانین سازمان ادراکی را در  تکیه بر مبناي معرفت شناسی کانت، با

 آموزش زبان انگلیسی استنتاج کرد.

 آغاز نقطه»می توان در زمینه یادگیري به کار بست. گشتالت گرایان معتقد بودند که قوانین سازمان ادراکی را 

 هم یادگیري زمینه در ادراکی سازمان قوانین که بود فرض این گرایان گشتالت براي یادگیري مسئله به پرداختن

در اینجا سعی شدخ است که کاربرد این قوانین در  (. 102: 1167بوئر و هیلگارد، «)باشند می کاربست قابل

 انگلیسی بررسی شود.آموزش زبان 

از این اصل می توان در آموزش حروف الفبا استفاده کرد. حروفی که در مجاورت هم قرار دارند : قانون مجاورت

 را با هم و  ABCDبهتر آموخته می شوند. می توان حروف مجاور را گروه بندي کرد و آموزش داد. به عنوان مثال 

 EFGH  .را با هم و الی آخر 
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را که مشابه  یاصل استفاده کرد. لغات نیاز ا يریادگیتوان جهت سهولت  ی: در آموزش لغات متشباه قانون

 ثیتلفظ باشد هم از ح ثیتواند هم از ح یشباهت م نیکرد و با هم آموزش داد. ا يهستند گروه بند گریکدی

 کاربرد.  معنا و

  ای car, bar, war,jar  ای farm, harm,charm: یلفظ شباهت

 wall, fall, hall, mall, tall شباهت ظاهري: 

 .هینقل لیها و گروه وسا وهیکرد مثال گروه رنگ ها، گروه م يگروه بند یی: کلمات به لحاظ معناییمعنا شباهت

شباهت کاربردي: کلماتی که به لحاظ کاربردي شبیه هم هستند را می توان با هم آموزش داد. مثال افعال را باهم 

 آموزش داد، صفت ها را باهم قیدها را باهم. البته می توان در آموزش هر دسته از این کلمات، نیز 

( و افعال حرکتی را با ..,feel, see, hear, smellگروه هاي مشابه دیگري ایجاد کرد. مثال افعال حسی را با هم )

آموزش داد و قیدهاي مکان و زمان را  (  آموزش داد. قیدهاي حالت را با هم و ...…,move, go, walk, runهم)

 نیز با هم.

: معلم می توانند دانش آموز را با یک مسئله ناقص مواجه سازد و دانش آموز را درگیر حل مسئله قانون بستن

تا خود به حل آن نایل شود. مثال در آموزش دستور زبان، می توان ساختار جمله ناقص را به دانش آموز  نمایند،

ارائه داد و از او بخواهیم که کلمه جا افتاده را حدس بزند. امالي کلمات می توان شکل ناقص کلمات را با حروف 

 کامل کند. جاافتاده به دانش آموز نشان داد و از او بخواهیم تا خود آن را

از این قاعده می توان در آموزش حروف و اعداد استفاده کرد. تا دانش آموز ترتیب حروف و  قانون ادامه خوب:

 اعداد یا مثال نام ماه ها را یاد بگیرد.

براي یادگیري دستور زبان بجاي اینکه قواعد را بطور منقطع آموزش بدهیم می توانیم آنها را  قانون شکل و زمینه:

زمینه قرار دهیم. مثال در ضمن خواندن یک متن می توانیم قاعده اي گرامري را آموزش دهیم به شرط اینکه در 

آن قاعده در متن برجسته بنظر آید. یا براي آموزش کلمات می توان با توجه به زمینه کاربرد آن کلمه، موقعیتی 

 را ایجاد کرد تا دانش آموز  کلمه را در متن زمینه یاد بگیرد.

 اصل: کل نگري، روش: آموزش از کل به جزء مبنا: پدیدار شناسی

 پدیدار شناسی

لب پدیدارشناسی توصیف است. پدیدارشناسی به ما توصیفی مفصل از ذات پدیدار به طوري که به آگاهی داده 

مطالعه شده، می دهد. پدیدارشناسی محض به عنوان یک علم، فقط مطالعه ذات است و مطلقاً موجود بودن مورد 

 (.1161نیست. امر جزیی نبایست در ضمن مفاهیم ذاتاً دقیق متقن قرار گیرد)حقی،

برنتانو و هوسرل ارتباط  یدارشناسیتجربه آنها با پد فیخود معتقدند که روش توص انیگرا گشتالت
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بود،  میمستق ریمکتب گشتالت غ يری( بر شکل گيبرنتانو و هوسرل)شاگرد و ری(. تاث410: 2012لد،یدارد)هاتف

 ریخود را ز يدکترا يرساله ها تمکتب گشتال انگذارینفوذ کارل اشتومف شاگرد برنتانو بود. هر سه بن نیرابط ا

.. فرق کلی او با وونت این بود که به اعتقاد او از روش درون نگري نباید براي پی بردن به نظر اشتومف نگاشته اند

، انی)شاپور ه بیشتر آن را روي کل پدیده و عمل ذهن متمرکز کنیماجزا یا عناصر ذهنی استفاده کنیم، بلک

روانشناسی را علم پدیده هاي نفسانی می داند، و مقصودش روانشناسی تشریحی است نه  برنتانو(. 1167

روانشناسی ژنتیک. روانشناسی تشریحی عبارت است از بررسی کردارهاي نفسانی در رابطه با اشیاء و ابژه ها آن 

کردارهاي نفسانی جاي دارند. هر کردار نفسانی که با آگاهی همراه است به چیزي روي می آورد،  که در خودگونه 

در مطالعات  .(1161)ربانی گلپایگانی،اندیشیدن، اندیشیدن به چیزي است، و خواستن، خواستن چیزي است

ء و کل، در اندیشه  برنتانو، جایگاه برنتانو، از فلسفه ارسطو و بررسی تفسیرهاي قرون وسطایی از آن، موضوع جز

ویژه اي یافت. در واقع برنتانو، به تبیین ارتباط عین با کنش، براساس ارتباط بین جزء و کل، گرایش یافت. نظریه 

مقوالت ارسطویی که حاوي بحث هاي جدي درباره جزء و کل بود، برنتانو را به بحث هاي مهمی در زمینه  جزئی 

کشید، ولی تاثیر ارسطو  د برنتانو، در تز دکتري خود بیان ارسطویی را از جزء و کل به نقدشناسی کشاند. هر چن

در این زمینه بر او انکار پذیر است. ارسطو در یک زمان و در یک جهت به وجود بالفعل جزء و کل با یکدیگر قایل 

سخت مورد انتقاد برنتانو قرار  نبود و الیب نیتس که فقط به وجود اعیان بدون وجود اجزاء قائل بود، هر دو

گرفتند. برنتانو در این میان به بیان دیگري، اجزاء وابسته و اجزاء غیر وابسته را تبیین کرد و وحدت تشکیل یافته 

از این اجزاء را نیز به وحدت قوي و وحدت ضعیف تقسیم نمود. وحدت قوي در آنجا تشکیل می شود، که جزء 

ضو نیست و وحدت ضعیف آن است که جزء نسبت به کل هم جزء است و هم عضو نسبت به کل جزء است، ولی ع

است. در واقع کل قوي، متضمن وابستگی دو سویه کل و اجزاء است، اما در کل ضعیف اگر چه به اجزاء بستگی 

(. 1160، به نقل از کلهر،  41دارد، ولی اجزائ، خود کلهاي قویی هستند و بدین لحاظ از کل مستقلند)دیوید بل:

بنابراین برنتانو به عنوان یک پدیدار شناس مطالعه کل را بر اجزا ترجیح می داد. همین نظریه اش مورد توجه 

 گشتالت گرایان قرار گرفت. اما پدیدار شناسی هوسرل با استاد خویش متفاوت بود.

 بودن اضافی بر هم اول دیدگاه در. است کرده عرضه ادراک( التفاتی حیث) بودن اضافی درباره دیدگاه دو برنتانو 

 آن دوم جنبه و تحسین ، دیدگاه این نخست ي جنبه.  آن متعلق بودن ذهنی بر هم و است شده تاکید ادراک

 ادراک(التفاتی حیث) بودن اضافی پدیدارشناسی موسس این. برانگیخت را هوسرل ادموند مشهورش شاگرد انتقاد

 نظر به. داد انتقادقرار مورد شدت به را ادراک متعلق بودن ذهنی اما. داد قرار خود پدیدارشناسی اصلی عناصر از را

 (.1165درونی)عرفانی، و ذهنی نه اند بیرونی و واقعی ادرک هاي متعلق او

هوسرل مفاهیم و گزاره ها را از حوزه فعالیت هاي ذهنی کامالً جدا نمی کرد برخالف برنتانو، اشتومف که مفاهیم 
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ن واحدهاي معتبر اندیشه در نظر گیرد که باید اصل خود را در شهود عینی داشته منقطع را به عنوا

 (.1116باشند)اش،

 

 اصل کل نگري

اصل اساسی مکتب گشتالت کل نگري است و آنها تحت تاثیر پدیدارشناسی برنتانو و هوسرل به کل نگري روي 

 آوردند. 

یعنی کل «. از اجزاي تشکیل دهنده آن بیشتر استکل »منظور از گشتالت در روانشناسی گشتالتی آن است که 

داراي خواص یا ویژگی هایی است که در اجزاي تشکیل دهنده آن یافت نمی شود، و از خیلی جهات کل تعیین 

موقعیت هایی یافت می شوند »کننده خصوصیات اجزا است، و نه برعکس.  ورتایمر در این خصوص گفته است: 

ی رخ می دهد از ویژگی هاي اجزاي جدا شده آن قابل استنباط نیست؛ اما برعکس، که در آنها آنچه به طور کل

 آنچه در مورد جزیی از کل انفاق می افتد، در بسیاري از موارد مشخص، با توسل به قوانین ساخت درورنی کل.

 ای دهیه کل پد)برنتانو، هوسرل و اشتومف( مطالع یدارشناسیسه چهره پد يها دگاهید ریتحت تاث انیگشتالت گرا

هر سه آنها جذب تحقیقات عینی اشتومف و دیدگاه او در مورد  دادند. حیسازنده آن ترج ياجزا فنومن را بر

 (.2001رویکرد پدیدارنگاري و تأیید او از تئوري ذهن شدند)کینگ،

داد به وجود  واژه آلمانی گشتالت دایره مفهومی گسترده است: شکل، طرح، فرم کلی، ترکیب به طور ضمنی اشاره

ساختاري که از مجموع اجزاي آن متفاوت و بیشتر است. هدف از رویکرد گشتالتی این است که فرد خود شکل، 

طرح، کلیت را کشف ، توسعه تجربه می کند. تجربه کردن ممکن است که بخشی از فرایند باشد اما هدف 

(. تئوري گشتالت جایگزین مناسبی براي 1،2014گشتالت ترکیب همه اجزاي مختلف باشد)کالرک سون و کاویچیا

براي تالش هاي اتمیستیک بود که محتوا ذهن انسان را تجزیه می کردند به مؤلفه هاي سازنده 

(. فرمول بنیادي تئوري گشتالت این است که، کل هایی وجود دارند که رفتار آنها از طریق 2001آن)کینگ،

ن از طریق ماهیت ذاتی کل. تالش تئوري گشتالت تعیین عناصر آنها تعیین نمی شود. بلکه در فرایند خودشا

ماهیت چنین کل هایی است. تئوري گشتالت با تحقیقات عینی سروکار دارد و تنها محصول نیست بلکه یک 

 (.1116وسیله است براي رسیدن به اکتشافات بیشتر)الیس،
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 روش: آموزش از کل به جزء

نگري می توان روش آموزش از کل به جزء را  استنتاج کرد.کل گرایی با تکیه بر مبناي پدیدارشناسی و اصل کل 

تئوري گشتالت را در زمینه یادگیري هم می توان به کار برد. درو اقع تئوري گشتالت دستاوردهاي زیادي در 

 حوزه آموزش داشته است.  

قی نمی شود، بلکه روانشناسان مکتب گشتالت معتقدند که حفظ کردن سطحی و طوطی وار مطلب یادگیري تل

یادگیري واقعی مستلزم توجه و دستیابی به معنی، اصول اساسی و سازماندهی مطلب است و یادگیرنده باید در 

این موارد کوشش کند بنابراین فهمیدن و برقراري ارتباط بین اجزا و کل در یادگیري از مفاهیم عمده این نظریه 

 زمینه در اي مسئله صورت به گشتالت نظریه پیرو روانشناسان براي (. یادگیري1162است)کدیور،

 (.1151آید)سیف، می در (perception)ادراک

در درجه  انیگشتالت گرا يبرا يریادگیپردازد.  یمکتب گشتالت در درجه اول به مسئله ادراک و حل مسئله م

 «دمیآها فهم»تجربه  ایو  نشیبه ب دنیعبارت است از رس يریادگی(.1167 لگارد،یقرار دارد)بوئر و ه تیدوم اهم

در یادگیري . (1،1167مونیافتد)س یو فکر کردن در مورد مسئله اتفاق م یکه به اعتقاد کهلر بهد از دوره نهفتگ

به شیوه گشتالت ادراک یکی از مهمترین عوامل آن است . ادراک زمانی حاصل می شود که توجه ، احساس 

 کل، ادراک از پس. شود می ادراک اجزا از قبل همواره کل هیأت . باشند آن ساز زمینه  تجربه قبلی و معنا ،

 می پیدا  سانی امکان پذیر می گردد. در واقع به یاري ادراک کل است که یادگیري معنا ومفهوم به آ اجزا ادراک

 در. آورد ینم بار به وقت اتالف و بیهودگی جز اي نتیجه معنا و  ادراک فاقد یادگیري یا کورکورانه یادگري.  کند

ي مطالب و انتقال آنها بهتر وزودتر انجام می یادآور هم و سریعتر هم  ادراک و فهم پایه بر یادگري که صورتی

. بنابراین با توجه به ددیگاه گشتالت گرایان می توان از روش کلی یا آموزش از کل به جزء نام (1157،گیرد. )پارسا

 برد. 

شروع و به جز خاتمه پیدا می کند. در روش کلی تدریس مطالب از کل روش کلی روشی است که آموزش از کل 

شروع و به جز ختم می شود. یعنی ابتدا متن کامل، عبارت یا جمله ، سپس کلمه و پس از آن شکل حروف یا 

صداي هریک مورد توجه قرار می گیرد. اصوالً روش هاي کلی بر این نظریه استوار است که عمل تدریس خواندن 

شتن باید از واحدهاي بزرگتر معنی دار زبان آغاز می شود. و به واحدهاي بی معنا مانند حروف و صداها پایان و نو

پذیرد.روش هاي کلی بر پایه نظریه گشتالت پایه گذاري شده است. پیروان این مکتب عقیده داشتند که عمل 

کنیم و براي اینکه معنی اجزا را روشن نماییم پیچیده روانی به عنوان یک کل معنی دارد. ما ابتدا کل را درک می 

 ر(. در خصوص کاربرد این روش براي آموزش زبان انگلیسی، د1171به تحلیل آن می پردازیم.)شریعتمداري، 
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دستور زبان، کلمه و متن  يآن به بخش ها میو از تقس میریکل در نظر بگ کیرا به عنوان  یسیوهله اول زبان انگل

ابتدا به آموزش  ستیروش برخالف روش مرسوم الزم ن نیکرد. در ا ياگانه آنها خوددارو تلفظ و آموزش جد

 ,ball. مثال کلمات میآموزش بددانش آموز به  وطمرب ریکلمات را با نشان دادن تصو ستیحروف پرداخته شود. کاف

car, father ,  نیحرف مشترک ب گریکدیکلمات با  سهیضمن مقا جی. بعد دانش آموز به تدرمیده یرا آموزش م 

حروف دیگر را نیز می توان به همین منوال آموزش داد. بدین صورت،  کند. یو درک م یی( را شناساaکلمات )

جهت آموزش حروف از کل به جز است یعنی از کلمه به سمت حروف. این روش می تواند جایگزین آموزش 

ز ضمن یادگیري کلمات حروف را خود بصورت حروف بصورت منقطع و جدا جدا باشد. در این روش دانش آمو

 اکتشافی یاد می گیرد.

در آموزش ارکان جمله به روش کل به جزء، برخالف روش هاي مرسوم که ابتدا انواع ارکان جمله من جمله فعل 

یی و فاعل و .. و جایگاه آنها در جمله آموزش داده می شود و سپس دانش آموز باید آنها را در قالب جمالت شناسا

شود آن اشاره  شکل کلماتبه  نکهی. بدون اداده می شودجمله کامل آموزش  کیخواندن کند و بکار برد، ابتدا 

سپس از دانش آموز  . وI have a catو   I have a ballو سپس جمالت مشابه از جمله  I have a book.مثالً 

جمله و روابط  ياجزا ینش آموز ضمن بررسدارم. دا فیک کیمن  دیکه خود جمله بسازد و بگو خواسته می شود

قواعد زبان را  ری.ساI have a bag: دیبگذارد و بگو ballکلمه  يرا به جا bag دیرسد که با یم نشیب نیآن ها به ا

 صورت آموزش داد. نیتوان به هم یم

آموزش داد، چرا که این براي آموزش قواعد دستور زبان الزم نیست ابتدا اصول گرامري متعدد را به دانش آموز 

امر باعث می شود که دانش آموز قواعد را طوطی وار حفظ کند بدون اینکه بتواند آنها را در جمله اي بکار ببرد.  

بلکه به جاي این روش می توان در ضمن خواندن متن، توجه دانش آموز را به انواع قواعد گرامري معطوف کرد. 

ختلف به تفاوت و شباهت ساختارها پی می برد و قوانین را خود بطور دانش آموز ضمن مقایسه ساختارهاي م

قیاسی کشف می کند. مثالً در آموزش انواع جمالت شرطی الزم نیست فرمول شرطی نوع اول و نوع دوم و نوع 

آموز  سوم را به دانش اموز آموزش داد بلکه می توان این گونه جمالت را در قالب یک متن به او ارائه داد، و دانش

با خواندن و درک متن می تواند تفاوت و شباهت  اینگونه جمالت را درک کند و لذا انواع جمالت شرطی را فرا 

 می گیرد.
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Abstract 

Gestalt theory is one of the cognitive theories which assume learning as an internal process. The 

major principal of this theory is that the whole is more than its parts. holistic approach and the 

activity of human`s mind are of gestalt theory`principles. This theory is dependent on philosophical 

foundation. The purpose of this paper was to study the philosophical foundation of gestalt theory in 

order to extract  implication for instructing English. The method of this research was descriptive 

and trancedental analytic. The results of research revealed that Kant epistemology was the 

foundation of the activity of human` s mind and according to it the implication of laws of 

perceptual organization  in instructing English was extracted. And phenomenology is the 

foundation of the holistic approach and method of instructing from whole to parts  is extracted from 

it. 

Key words: Gestalt theory, instructing English, Holisim, phenomenology, laws of perceptual 

organization.   
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 ، تهران:آگاهروانشناسی پرورشی(، 1151سیف، علی اکبر)

 .تهران:رشد.گشتالت یروانشناس یاصول کل(، 1167رضا) ان،یشاپور

 ، ج اول، تهران: سمتیمهارتهاي آموزشی و پروزش(، 1165شعبانی، حسن) 

 ، تهران: امیرکبیر.روانشناسی تربیتی(، 1171شریعتمداري، علی)

، صص 4، شماره فصلنامه ذهن، «نگاهی تطبیقی و انتقادي به معرفت شناسی کانت»(، 1151شیروانی، علی)

117-176 

 شماره،رازیدانشگاه ش ینید شهیفصلنامه اند،«ادراک از نگاه برنتانو یالتفات ثیح»(،1165)یمرتض ،یعرفان

 74-71 صص،26

 .10، شماره فصلنامه نامه مفید، «پدیدارشناسی برنتانو، حیث التفاتی و شهودي»(، 1160کلهر، رضا)

 یاحمدرضوان ،ترجمهیو مکاتب روانشناس خچهیتار(، 1157استادت سکستون) اینیرجیو و اکیزیم کیهنر
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 تعلیم و تربیت دری اخالق گفتمانی هابرماس  نظریه کاربست

 

 0محبوبه شاهولی، 8 ی، کامران شاهول3 ییبرزو موال

 

 چکیده

ي اخالق گفتمانی هابرماس براي بررسی چگونگی استفاده از آن در تعلیم و  هدف از این پژوهش، تحقیق در نظریه

ي اخالق گفتمانی  ي نظریه گیري و توسعه شکل هايابتدا بستربه روش تحلیل فلسفی تربیت است؛ از این رو 

هاي  یافتهآن در تعلیم و تربیت پرداخته ایم. کاربست و سپس به بررسی چگونگی تحلیل شده اند  توصیف و

یابی به رویکرد جدیدي از تربیت اخالقی  ي این نظریه در پی دست هابرماس با ارائه تحقیق حاکی از آن است که

د و شکوفایی خرد مبتنی بر است که در دو سطح فردي و اجتماعی نمود پیدا کند. هدف وي در سطح فردي، رش

هاي اخالقی است  یابی به تفاهم مبتنی بر کنش ارتباط متقابل هنجاري )عقل ارتباطی( و در سطح اجتماعی، دست

 پذیر است. که تحقق آنها هم در نظام تعلیم و تربیت رسمی و هم در تعلیم و تربیت غیر رسمی امکان

 هابرماس ،ارتباطی، تربیت اخالقیاخالق گفتمانی، کنش  :های کلیدی واژه

 

 مقدمه -3

در جهان است.  7ي انتقادي شناس و متفکر مشهور آلمانی و از سرآمدان اندیشه فیلسوف، جامعه 4یورگن هابرماس

هاي مربوط به آن است. وي با  براي بحران  حل ي راه شناسی جوامع امروزي و ارائه هاي وي، آسیب محور اندیشه

ي بیمار  هاي جامعه را، براي رفع بحران 7«ي کنش ارتباطی نظریه»جتماعیِ ارتباطات انسانی، ي ا تکیه بر جنبه

ي آن،  نماید که بطور کلی بستري است براي جوامع امروز که اعضاي جامعه، با حرکت در محدوده فعلی، مطرح می

ش خود براي تبیین مسائل و رسند. هابرماس در تال به تفسیر و توضیح مسائل پرداخته و به توافق و تفاهم می

ي آن  نماید که الزمه خود را ارائه می 5«ي اخالق گفتمانی نظریه»هاي مهم جامعه در بستر کنش ارتباطی،  بحران

ي کنش ارتباطی در ارتباط با  آگاهی اخالقی بر اساس عقالنیت ارتباطی است. لذا در ادامه ابتدا توصیفی از نظریه

                                                   
 borzoo25@gmail.com. ذهینور واحد ا امیمدرس دانشگاه پ ت،یو ترب میو فلسفه تعل خیکارشناس ارشد تار. 1

 k.shahvali@gmail.comشهید چمران اهواز. دانشگاه ، تیو ترب میفلسفه تعل يدکتر ي. دانشجو2

 . دبیر آموزش و پرورش1
4- Jurgen Habermas 

دانستند  داري دوران خود، تغییري بنیادي می ایجاد و تغییر سیاسی، اقتصادي و فرهنگی را براي جوامع سرمایهپردازان انتقادي که  هدف نظریه - 7
 (.121-124: 1167نوذري، اي بیافرینند ) رونده این بود که به مدد آثارشان و با افشاي تضادهاي زیربنایی و طبقاتی جوامع، تحوالت مثبت و پیش

6- Communication action theory 

7- Discourse ethics theory 
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 ایم. ست و سپس به گفتمان اخالقی و بکارگیري آن در تعلیم و تربیت پرداختهآگاهی اخالقی ارائه شده ا

 

 نظریه کنش ارتباطی -8

مفهوم کنش ارتباطی به گفته هابرماس سه ویژگی شاخص دارد: نخست، محدود کردن مفهوم عقل به عقل 

است؛ دوم،  1عقالنیت ارتباطیپذیرد بلکه به دنبال ارائه مفهومی دیگر از عقل است که  ابزاري را نمی -معرفتی

و سطح دیگر آن مبتنی بر « 2زیست جهان»کند که یک سطح آن مبتنی بر  برداشتی دو سطحی از جامعه ارائه می

ي مدرن امروز تدوین  اي براي جامعه است. این دو سطح با یکدیگر در ارتباط مداوم هستند. و سوم، نظریه« 1نظام»

ي الزامات نظام بر  ي سلطه ي اجتماعی معاصر را تبیین کرده و نحوهها کند تا بتواند انواع آسیب تدوین می

هاي موجود  زیست را آشکار نماید تا شاید از این طریق، تناقض و ساختارهاي اجتماعی جهان« 4ي عمومی حوزه»

 (.7-41: 1164را شناسایی، رفع و یا بازسازي نماید )هابرماس، 

 

 عقالنیت ارتباطی -8-3

ي  کند. او با نگرش انتقادي به نظریه رسیدن به آرمان کنش ارتباطی از مفهوم عقالنیت شروع میهابرماس براي 

کند. وبر  ، عقالنیت ارتباطی را پیشنهاد می7بخش ي وبر، با توجه به عالیق رهایی عقالنی شدن جهان در اندیشه

دانست و معتقد بود که  وزي میي جهان مدرن امر ترین مشخصه هاي هدفمند براساس عالیق ابزاري را مهم کنش

داري  این نوع کنش متقابل که به عقالنیت ابزاري، روابط مبتنی بر تولید و منفعت اقتصادي، و تسلط نظام سرمایه

بر روابط اجتماعی و انسانی منجر شده؛ در حال گسترش است و به انحراف جوامع امروزي انجامیده استکه 

 بط انسانی نیز شده است.ي اخالق در روا هاي آن متوجه آسیب

کنند، اما به  ي هابرماس، عقالنیت به معناي از میان برداشتن موانعی است که ارتباط را تحریف می در اندیشه

                                                   
1- Communicative rationality 
2- Life world 

3- System 

4- Public sphere 

 کند می طرح را شناخت به معطوف عالیق ي نظریه، اجتماعی جهان و انسانی معرفت گوناگون هاي حوزه میان نسبت دادن نشان براي هابرماس - 7

 رود نمی چیزي سراغ به آن بدون و دارد رویکرد یا و برخورد ها پدیده با اي عالقه یک با همواره و دارد عالقه سه عموماً انسان که دارد عقیده و

 :است کرده تعریف گونه این را عالیق دسته سه این( 114: 1161) نوذري( 66: 1161 خالقی،)
 تولید باز و مادي بقاي به که است تجربی علوم طریق از طبیعت کنترل و شناخت به عالقه(: Technical interest) تکنیکی یا فنی ي عالقه -

 .انجامد می اجتماعی

( هرمنوتیکی)اجتماعی و تاریخی علوم ي وسیله به ها انسان جهان فهم و درک و شناخت به عالقه(: Practical interest)عملی -تفسیري ي عالقه -

 .شود می منجر اجتماعی روابط تداوم به که است
 انتقادي شناخت ي واسطه به قدرت، و سلطه بند و قید از آگاهی، کردن آزاد و رهایی به عالقه(: Emancipator  interest) بخش رهایی ي عالقه -

 .آرمانی اي جامعه تحقق براي آرزویی و است
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شوند و در برابر انتقاد حق دفاع دارند )مهدوي  تر، نظامی ارتباطی است که در آن افکار آزادانه ارائه می معناي کلی

ن اساس، عقالنیت ارتباطی در نظریه کنش ارتباطی هابرماس با استفاده از زبان، (. بر ای2: 1167و مبارکی، 

کند و به معناي استفاده از زبان به همراه قدرت استدالل و بحث عقالنی و قوت مجاب کردن است  عینیت پیدا می

گوي  و کتی و گفتکه نوعی همرأیی هنجارین با توافق و تفاهم دارد و سوگیري آن معطوف به اجماع و وفاق مشار

وگویی )مبتنی بر تأمل و بازنگري انتقادي( است )منوچهري و نجاتی،  عقالنی بر اساس هنجارها و اخالق گفت

کردن  ي هماهنگ عنوان وسیله ي کنش ارتباطی، موضوع فهم در زبان را به عبارت دیگر نظریه (. به14-11: 1167

( به این ترتیب، کنش ارتباطی که متضمن 177: 1110ور، پ دهد )عبدالرحمن و علی کنش مرکز توجه قرار می

کنندگان  اي ضروري براي رسیدن به فهم متقابل در فرایند موجودِ میان مشارکت عنوان رسانه فرض زبان به پیش

داند، اول اینکه آنان مکلف به تمهید  وگوکنندگان )کنشگران( الزامی می است، سه مسئولیت مهم را براي گفت

وگوکنندگان باید قطعیت اظهاراتشان  هستند، یعنی آنجا که کنش گفتاري حاوي منابع تجربی است، گفتها  زمینه

وگوکنندگان مکلف به  عبارت دیگر، گزاره بیان شده صادق باشد. دوم، گفت را با مصادیق عینی تصدیق کنند؛ به

هاي هنجاري، شنونده را نسبت به  ي زمینه ي سخن با ارائه تمهید توجیه مستدل هستند، یعنی بایستی گوینده

وگوکنندگان مکلف هستند به اینکه مقصود آشکار گفتارشان با منظور  درستی اظهاراتشان قانع کند. و سوم، گفت

 و سالم ارتباطی کنش داشتن براي(. بر این اساس هابرماس 151: 1164شان همسان باشد )هابرماس،  واقعیت

: 2000 گولدکل،) 7و صحت 4، حقیقی بودن1، صدق2پذیري برد: فهم نام می را 1چهار نوع ادعاي اعتباري معتبر،

: شود داده تشخیص کنندگان مباحثه توسط بایستی ادعا نوع چهار این ارتباط فرآیند در که است معتقد و( 151

 کند می مطرح گوینده که قضایایی دوم،. است فهم و درک قابل گوینده بیانات که شود داده تشخیص باید نخست،

 در باید گوینده سوم،. نماید ارائه را موثقی دانش بحث موضوع ي درباره باید او یعنی باشند، داشته حقیقت باید

 که دارد حق گوینده چهارم،. است اعتماد قابل او که شود داده تشخیص باید یعنی باشد؛ صادق قضایایش طرح

 (.217: 1164 ریتزر،) نباشد صادق قضایایش طرح در اگر حتی آورد، زبان به را قضایایی چنین

 

 «نظام»و « زیست جهان»، «ي عمومی حوزه» -8-8

و « زیست جهان»ي آرمانی خـود، بـا توجه بـه وضعیت مـوجـود جـوامع، از مفـاهیم  هابرماس براي تفهیم جامعه

ام، فرایندهاي اقتصادي و اجتماعی در جامعه و نظ -زیست شامل فرایندهاي فرهنگی گیرد. جهان کمک می« نظام»

                                                   
1 - Validity claim 

2 - Comprehensibility 

3 - Sincerity 

4 - Truth 

5 - Normative rightness 



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

615 

زیست و نظام  ي متعادل بین فرایندهاي جهان گیرد. به نظر او همبستگی جوامع به وجود رابطه سیاسی را در بر می

هاي  جا شده و باعث بروز بحران در عرصه بستگی دارد که در جوامع مدرن امروزي، این تعادل به نفع نظام جابه

ق گشته است. هابرماس راه حل این بحران براي بازگرداندن تعادل را ایجاد ي اخال مختلف زندگی از جمله حوزه

 می داند.« ي عمومی حوزه»کنش ارتباطی در بستر 

هوالب، )آیند  منظور مشارکت در مباحث بازِ علنی گرد هم می اي است که در آن، افراد به  ي عمومی عرصه حوزه

ي  ي عمومی قلمرویی از زندگی اجتماعی است که دسترسی به آن براي همه از نظر هابرماس، حوزه (.27: 1161

ي مردم( را ایجاد کنند. بدین ترتیب  )عامه« عموم»آیند تا  شهروندان آزاد بوده و در آن افراد خصوصی گرد هم می

نه مانند اشخاص حقوقی تابع مقررات ي امور خصوصی خویش هستند و  وران در پی اداره نه مانند تاجرها و پیشه

آنکه تحت فشار  هاي مربوط به منافع عمومی را بی قانونی یک بورکراسی، که مکلف به اطاعت باشند؛ بلکه موضوع

ها و نظرهایشان  پیوندند و دیدگاه هم به توانند آزادانه گرد هم آیند و به ها می دهند. آن باشند، مورد بررسی قرار می

 (.42-41: 1167یان کنند و منتشر سازند )هابرماس، را آزادانه ب

ي جهان است کـه به اعمال و  اي از تعاریف و مفـاهیم پذیرفته شده بینی و مجموعه زیست زیربناي جهان جهان

ي هابرماس دست کم به دو معنا  ( و در اندیشه1: 1152بخشد )بشیریه، ي ما انسجام و جهت می روابط روزانه

افقی که این نوع کنش در آن  -گیرد؛ ب متنی ]و فضایی[ که کنش ارتباطی در آن جاي می -فکاربرد دارد: ال

گیرد )عبدالرحمن و  زیست را هم شالوده و هم مسیر در نظر می کند. بدین ترتیب هابرماس جهان حرکت می

ي جامعه و  درباره اي از اعتقادات مشترک را مجموعه زیست، آن (. هابرماس در تعریف جهان171: 1110پور،  علی

ي آن به  گیرند و در محدوده کنند و در نظر می را مسلم و قطعی فرض می داند که اعضاي جامعه، آن جهان می

زیست براي  عبارتی، جهان (. به57: 1164رسند )نجاتی،  تفسیر و توضیح مسائل پرداخته و به توافق و تفاهم می

با   "االذهانی خود جهان عینی و جهان اجتماعی بین"ري خود بین افراد متعلق به جمع ارتباطی که در کار تفسی

کند تا قادر باشند در  هاي صوري را فراهم می کنند، چارچوب مرزبندي می "ها جهان ذهنی دیگر افراد و جمع"

در بستر  -هایی که نیازمند توافق هستند یعنی آن -دار را هاي مسأله هاي وضعیت هاي ارتباطی خود حوزه کنش

(. البته به اعتقاد 117-115: 1164شود، سر و سامان دهند )هابرماس،  دار فرض می زیست که غیر مسأله هانج

زیست است که  زیست حرکت خواهند کرد زیرا در جهان ي جهان هابرماس کنشگران ارتباطی همیشه در محدوده

 شود. حدود افق عمل و آگاهی اجتماعی تعیین می

کنش ارتباطی خود را  ي  دهد تا نظریه زیست قرار می که هابرماس در مقابل جهاناست  نظام )سیستم( مفهومی

توانند با شرایطی اثربخش باشند. نظام به  باشند اما می زیست می ها جدا از جهان ارائه دهد و معتقد است که نظام

کند. در نظام  یدا میگردد که در آن ارتباط بر اساس منفعت شخصی شکل یافته و معنا پ کنش استراتژیک بر می
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: 1152شود که فرد هیچ اهمیتی نداشته و با او شیء گونه رفتار شود )بشریه،  روابط تحمیلی از بیرون باعث می

داري متأخر،  کند که در عصر سرمایه (. بر این اساس هابرماس اظهار می14: 1167؛ و مهدوي و مبارکی، 11

حسب سیستم اقتصادي و نظام قدرت  )نظام( مستحیل و بر زیست در درون سیستم هاي وسیعی از جهان حوزه

زیست را تسخیر  اي از جهان هاي عمده است. سیستم همان فرایند عقالنیت ابزاري است که حوزه بازسازي شده

گونگی مستلزم تفاهمی ساختن آن سیستم  ي سیستم، شیء زیست بر حوزه ي جهان شدن حوزه است. مسلط کرده

 (.12-17: 1152است )بشریه،

 

 ي کنش ارتباطی نظریه -8-0

هاي اجتماعی و تمایز قائل شدن بین عقالنیت نظام اجتماعی و عقالنیت  هابرماس با بررسی ناهنجاري

صورت برابر و متعادل در هر دو سطح  آورد که در جهان معاصر عقالنیت به زیست، به این استدالل روي می جهان

زیست، عقالنی شده است. در نتیجه  تر از جهان ظام اجتماعی سریعزیست رشد نکرده است و ن نظام و جهان

زیست تحت چیرگی نظامِ اجتماعیِ عقالنی شده در آمده و عقالنیت فرهنگی را مقهور و مغلوب ساخته  جهان

زیست از چنگ استعمار نظام نهفته است تا از این طریق  حل این قضیه در رهایی جهان است. به نظر او راه

: 1167ي مناسب خود )توافق ارتباطی آزادانه( عقالنی گردد )مهدوي و مبارکی،  شیوه ت نیز بتواند بهزیس جهان

11.) 

ي عقالنیت فرهنگی مستلزم رشد توانایی  ي حوزه زیست و توسعه به اعتقاد هابرماس، گسترش و استقالل جهان

هاي کالمی مطلوب و  و از کانال کنشتفاهم و ارتباط است، یعنی تفاهمی مبتنی بر عقالنیت فرهنگی، اجماع 

زیست عقالنی شده و  آل. تا بلکه از طریق آزاد شدن عقل مندرج در کنش تفاهمی و ارتباطی، جهان آرمانی یا ایده

(. به بیان 16ي معاصر از دام شیء شدگی، کاالیی شدن، از خود بیگانگی و ... رهایی یابند )همان:  فرد و جامعه

باشد که در آن کنشگران براي رسیدن به یک  ي هابرماس می ترین ایده تباطی، شناختهي کنش ار دیگر نظریه

 کنند. درک مشترک از طریق استدالل، وفاق و همکاري، با همدیگر ارتباط متقابل برقرار می

 

 نظریه ي گفتمان اخالقی -0

ي کنش افراد جامعه بر اساس عنوان بستري برا ي کنش ارتباطی خود را به همانطور که گفته شد هابرماس نظریه

ي عمومی مطرح کرده و هدف وي بطور کلی ایجاد یک انسجام همگانی در  عقالنیت تفاهمی و ارتباطی در حوزه

ي اخالقی براي  ي یک نظریه توان از آن به عنوان تالش براي ارائه ارتباطات انسانی دنیاي امروز است که می

 .بیر کردیابی به یک زندگی اخالقی جهانی تع دست



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

611 

ي فردي به قلمرو اجتماعی به کمک کنش  ي هابرماس کشاندن اخالق از حوزه نکته جالب توجه در اندیشه

ي عمومی در  ارتباطی و مفاهیم مرتبط با آن است. وي با نقد زبان و فرهنگ به کمک عقالنیت ارتباطی در حوزه

گیرد. در واقع هابرماس در پی آن  یز در بر میي اخالق را ن پی بازنگري فرهنگی در جامعه است که طبعاً حوزه

صورتی غیر  ي اخالقی فراهم آورد. او براي اثبات اصل اخالقی خود فقط به است که بنیادي را براي یک نظریه

انگیز است. به  یابی و استنباط تبیینی از اندیشیدن و استدالل در مورد هنجارهاي بحث مند به دست مستقیم، عالقه

دارند، یک  کنندگان در آن دیدگاه خود را در جهت منافع خود ابراز می هایی که شرکت ، بحثزعم هابرماس

کنندگان در مباحثه نگرشی فرضی اتخاذ  مباحثه و استدالل واقعی نیست و وي خواستار این است که تمام شرکت

نظر هابرماس،  فرض مورد انگیز دور سازند.این پیش نمایند و خود را از منافع شخصی و اجتماعی بحث

بوده که فرد، لزوماً به هنگام درگیر شدن در نوع خاصی از ارتباط، آنها را مد نظر قرار « همگانی»هایی  فرض پیش

 (121: 1166زاده و نوروزي،  دهد )نقیب می

ماع باید توجه داشت که از دید هابرماس، تمام معرفت شامل قوانین کاربردي ارتباط، و ناشی و وابسته به رشد اجت

شده  عنوان مخزنی از الگوهاي تفسیري انتقال یافته )از لحاظ فرهنگی( و سازماندهی به« جهان زیست»است که در 

شود، پس  اند و این شامل آگاهی اخالقی براساس عقالنیت ارتباطی هم می شناختی( قرار گرفته )به لحاظ زبان

طی توجه کرد که گفتگو در آن نقش کلیدي را بازي بایست براي درک آن، به مفهوم عقالنیت تفاهمی و ارتبا می

 .کند می

گیریم در گفتگویی وارد شویم، بطور تلویحی  به نظر هابرماس و در بستر کنش ارتباطی، هنگامی که تصمیم می

فرض وارد کنش گفتاري شویم به هیچ  کنیم که رسیدن به توافق وجود دارد. اگر بدون این پیش چنین فرض می

توان دل بست. ما در آغاز ورود به این کنش قصد آن را نداریم که به فریب و ارعاب مخالفان بپردازیم،  توافقی نمی

رود. هر فردي تالش  آمیز اجتماعی براي بشر از بین می چرا که در این صورت امکان نیل به یک زندگی مسالمت

بوالند که عمل جمعی بدون همراهی و ق دارد تا خود را با درک انتظارات دیگران سازگار کند. او به خود می

پذیریم که باید فرمان را به دست کسی  عالوه، ما در کنش گفتاري می ي ظهور نخواهد رسید. به همرأیی به منصه

ها، آنها خیالی و  فرض بدهیم که از لحاظ استدالل در جایگاه برتري از ما قرار دارد. شاید با نگاهی گذرا به این پیش

ظر برسد ولی اگر قصد آن داریم که داراي ارتباط گفتاري سالم و طبیعی باشیم، باید این ن غیر واقعی به

ها  ها بدون وجود این فرضیه ها را بپذیریم و در جهت عملی ساختن آنها بکوشیم. کنش متقابل ما انسان فرض پیش

( آنچه براي کسی 1از:  ي بهروزي آفرینی نخواهد رسید. شماري دیگر از این فرضیات عبارتند به هیچ نتیجه

ها و  ( حقیقت داشته باشد و دقیقاً بر هستی واقعی پدیده2گوید قابل فهم باشد،  گوییم و یا دیگري براي ما می می

( در قالبی هنجارمند، روابط میان افراد و موقعیتی را که در آن قرار دارند، مناسب کند. بطور 1امور داللت کند؛ 
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کند: اوالً بیان سخنگو باید  گونه بیان می د نیاز براي دریافت اعتبار یک گفتار را اینکلی هابرماس معیارهاي مور

که گوینده و شنونده بتوانند همدیگر را بفهمند؛ دوم بیان سخنگو باید داراي قضایاي  طوري قابل فهم باشد به

که سخنگو باید در  سوم اینکه شنوندگان بتوانند در دانش گوینده خود را سهیم بدانند؛  طوري حقیقی باشد به

که سخنگو باید نطقی را  گوید صداقت داشته باشد تا شنوندگان بیان او را باور کنند؛ و در پایان این چه می آن

هاي  که شنوندگان نطق را بپذیرند و نیز هر دو طرف بر زمینه طوري انتخاب کند که داراي صحت و درستی باشد به

آید. پس  ایت این هنجارها در هر نوع گفتار جزء اخالق ارتباط به حساب میمعینی موافقت داشته باشند. رع

گیرد )علیخواه،  اخالق به زعم هابرماس داراي هنجارهایی است که اهم آنها رعایت این چارچوب را در بر می

1157 :57) 

دو مقوله بستگی به  بر این اساس و از آنجا که اخالق ارتباطی، بستگی تمام به عقالنیت ارتباطی دارد؛ و این

اخالقی کنشگران ارتباطی براي وارد شدن در بحث و استدالل عقالنی دارد تا بتوانند با اثبات،  -آمادگی عقالنی

پذیري، و همچنین  ي خود )صدق و حقیقت دفاع و نجات ادعاهاي حاکی از اعتبار، ناظر به دعاوي مطرح شده

وي( به تفاهم و توافق مشارکتی نائل گردند؛ لذا ضروري است درستی و مشروعیت و حقانیت هنجارهاي این دعا

که این کنشگران بتوانند در چارچوب عقالنیت، اخالق و کنش ارتباطی، به تفاهم و توافق مشارکتی بر سر 

کنندگان باشد، دست پیدا کنند. دستیابی به  هنجارهاي اخالقی عینی مبناي عمل که مقبول تمامی مشارکت

کنندگان در کنش ارتباطی، فقدان هرگونه سلطه و سرکوب و اعمال  زم برابري همگانی مشارکتچنین مهمی مستل

قدرت و وجود آزادي عمل آگاهانه و خودمختارانه و مسئوالنه براي تمامی کنشگران ارتباطی است. در این فرایند 

، رسیدن به هنجارهاي اخالقی تفاهم و توافق مشارکتی نتیجه و حاصل رایزنی تأملی انتقادي بازنگرانه هنجارها

کنندگان است )منوچهري و  ریزي یک کنش تفاهمی مشارکتی دیالوگی مورد اجماع مشارکت مشروع براي پی

عقالنی  -(. که آموزش و یادگیري فردي و تکوین و تحول آگاهی و وجدان و بلوغ اخالقی14-17: 1167نجاتی، 

 .گذارند در آن دخالت دارند و بر آن تأثیر می افراد )فرایندهاي رشد عقالنی، اخالقی و فردي(

ي مسائل و  ي عمومی درباره بطور کلی گفتمان اخالقی، یک فرایند مستمر و مداوم گفتگو بین کنشگران در حوزه

هاي اخالقی و رسیدن به توافق و تفاهم بین کنشگران ادامه  هاي ارزشی و اخالقی است که تا حل کشمکش گزاره

ي عمومی در بستر کنش ارتباطی  هاي اعتباري گفتگو و حوزه فرض ن فرایند تمام شرایط و پیشیابد و در ای می

 :(50: 1161)امیدي،  باشد شود و داراي سه ویژگی می رعایت می

گراست؛ زیرا هیچ فرد یا گروهی نیست که عمداً از اصول، هنجارها و نهادهاي تأثیرپذیر و از مشارکت در  جهان .1

 .دگفتگو مستثنا باش

 .اخالقی دموکراتیک است؛ چون داراي قلمروي عام مبتنی بر رضایت بیناذهنی است .2
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 .شود ي عدالت هدایت می وسیله اخالقی است که به -صورتی از استدالل عملی .1

 

 گفتمان اخالقی و تعلیم و تربیت -4

عـرف، عرفـی و پـس از    ي رشد اخالقی کلبرگ )سه مرحله آگاهی اخالقی: پـیش از   هابرماس با اثرپذیري از نظریه

یابی به رویکرد جدیـدي از تربیـت اخالقـی اسـت کـه در دو       ي گفتمان اخالقی در پی دست ي نظریه عرف( با ارائه

یابی به تفاهم مبتنـی   سطح فردي و اجتماعی نمود پیدا کند. هدف وي از تربیت اخالقی در سطح اجتماعی، دست

سـاز رشـد    گیـرد و هـم زمینـه    اي از آزادي و برابري صورت مـی  ههاي اخالقی است که این امر هم در زمین بر کنش

گردد و در سطح فردي نیز فضاي مورد نظر هابرماس با عنایت به مباحـث مـرتبط    فضائلی چون عدالت و آزادي می

با کنش ارتباطی، رشد و شکوفایی خرد مبتنی بر ارتباط متقابل هنجاري )عقل ارتباطی( را در پـی خواهـد داشـت    

(. که تحقق آنها هم در نظام تعلیم و تربیت رسمی و هم در تعلیم و تربیـت غیـر   141: 1166زاده و نوروزي،  )نقیب

ي کـنش ارتبـاطی    نیازهـاي نظریـه   هـا و پـیش   فـرض  بایست به پیش رسمی قابل بررسی است. براي این منظور می

نیازهـا   ي ایـن پـیش   یژه داشت. از جملهعنوان بستر اصلی گفتمان اخالقی در تربیت اخالقی فرد و جامعه توجه و به

ي عمـومی، زبـان و    هایی چون: آگاهیی براساس عقالنیت ارتبـاطی، آزادي و مسـئولیت در حـوزه    توان به مؤلفه می

 االذهانی اشاره نمود. ادعاهاي اعتباري گفتگو، و استدالل و توافق بین

که عقالنیت انتقادي را نیـز در   -عقالنیت ارتباطی اي که باید به آن توجه داشته باشیم این است که هابرماس نکته

ي زنـدگی مطـرح    ي عمومی و عقالنی کردن عرصه را جهت آمادگی کنشگران براي ورود به حوزه -درون خود دارد

کرده است و این مهم در محیط خانواده و کالس درس قابل آموزش و یادگیري اسـت. عقالنیـت مـورد نظـر او بـه      

آیـد. در ایـن نـوع     وجـود مـی   یک ارتباط و گفتمان فارغ از فشار بیرونی و ترس و تهدیـد بـه   ي امکان ایجاد واسطه

فهمـی اسـت    عبارت دیگر، هدف رسـیدن بـه هـم    عقالنیت مبناي رابطه تالش دوطرفه براي اقناع یکدیگر است؛ به

ي عمـومی، موجـب    زه( و هابرماس امیدوار است که استفاده از عقالنیت ارتبـاطی در حـو  51-54: 1157)علیخواه، 

هاي کالمی و ارتباطی شده و در نهایت به ایجاد وضعیت آرمانی گفتار بینجامد و عقیده دارد در  گسترش توانمندي

به کمک استدالل برتر، بحث  -اند که بر دعاوي اعتباري مبتنی -این وضعیت است که امکان دستیابی به اصول عام

(. از این رو هابرماس معتقد است که عقالنیـت  171: 1110پور،  حمن و علیآید )عبدالر وجود می عقالنی و اجماع به

ارتباطی باید از پس ادعاهاي اعتباري که ذاتاً از قابلیت نقد و محک خوردن برخوردارند، بر آید و از آنجا که در دل 

هاي هنجاري  هاي عینی کنش )صدق و حقیقت( و زمینه هر کنش ارتباطی توضیح خواستن و توجیه نمودن زمینه

شـود، لـذا عقالنیـت     کنش )حقانیت و درستی هنجاري( موجب تعهد اخالقی و مسئولیت کنشـگران ارتبـاطی مـی   

کند که طرفین کنش از آزادي و تعهد، و مسئولیت و خودمختاري الزم براي انتقاد،  ارتباطی بین االذهانی حکم می
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-17: 1164؛ نقـل از هابرمـاس،   111: 1166اده و نوروزي، ز دفاع و توجیه ادعاهاي اعتباري برخوردار باشند )نقیب

67.) 

ي گفتمان اخالقی هابرماس را در محورهاي زیر در نظام تعلیم و تربیت )چه رسـمی و   توان نظریه بر این اساس می

 چه غیر رسمی( بکار گرفت:

افکار و آراء خود را بیان ایجاد فضاي مشارکت آزادانه که فراگیران بتوانند به دور از هرگونه فشار و تهدید  .1

 کنند.

هاي اخالقی و به مباحثه گذاشتن آنها در کالس درس )و یا  برخورد منطقیِ توأم با توضیح و استدالل با گزاره .2

 محیط خانواده(.

اي  هاي مشارکتی و مباحثه ي محتواي آموزشی و استفاده از روش نهادینه نمودن استدالل عقالنی از طریق ارائه .1

 س )و یا در محیط خانواده و حتی در گروههاي مختلف جامعه(.در کالس در

هاي اخالقی و مورد  هاي ارتباطی و اخالقی از طریق بسط گزاره نهادینه کردن ادعاهاي اعتباري گفتار در کنش .4

 بحث قراردادن آنها.

أیید و رضایت مشروعیت بخشیدن به توافق جمعی افراد که در فرایند گفتگویی براساس ادعاهاي اعتباري با ت .7

 دست آمده است )از طرف معلم، مدیر و یا والدین در خانواده(. آنان به

هاي  هاي مرتبط با گزاره گیري ها و تصمیم تالش در جهت تعمیم توافق و تفاهم بین االذهانی در تمامی کنش .7

 اخالقی مورد مناقشه در جهان )مانند صلح جهانی، عدالت و ...(

 

 نتیجه گیري -1

ي فردي به قلمرو اجتماعی به  ي گفتمان اخالقی در پی کشاندن اخالق از حوزه با مطرح کردن نظریههابرماس 

کمک کنش ارتباطی و مفاهیم مرتبط با آن است. از این رو الزم است گفتمان اخالقی را در بستر کنش ارتباطی 

نجارهایی اخالقی هستند که بررسی کرد زیرا بسیاري از مفاهیم مورد نظر هابرماس در کنش ارتباطی خود ه

توان اظهار کرد که اخالق گفتمانی متمم و مکمل آرمان کنش  تحقق کنش ارتباطی وابسته به آنهاست و می

یابی به رویکرد جدیدي از  گفتمان اخالقی در پی دست ي نظریه ارتباطی است. بر این اساس هابرماس با ارائه

ماعی نمود پیدا کند. هدف وي در سطح فردي، رشد و شکوفایی تربیت اخالقی است که در دو سطح فردي و اجت

یابی به تفاهم مبتنی بر  خرد مبتنی بر ارتباط متقابل هنجاري )عقل ارتباطی( و در سطح اجتماعی، دست

هاي اخالقی است که تحقق آنها هم در نظام تعلیم و تربیت رسمی و هم در تعلیم و تربیت غیر رسمی  کنش

ي کنش  نیازهاي نظریه ها و پیش فرض بایست به پیش یابی به این اهداف، می که البته براي دستپذیر است.  امکان
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ي این  عنوان بستر اصلی گفتمان اخالقی در تربیت اخالقی فرد و جامعه توجه ویژه نمود؛ از جمله ارتباطی به

ي عمومی،  دي و مسئولیت در حوزههایی چون: آگاهی براساس عقالنیت ارتباطی، آزا توان به مؤلفه نیازها می پیش

ها و  ریزي توان از آنها در برنامه االذهانی اشاره نمود که می زبان و ادعاهاي اعتباري گفتگو، و استدالل و توافق بین

 گیري در نظام تعلیم و تربیت استفاده کرد. تصمیم

 

Application of the theory of Habermasian discourse ethics in education 

Abstract 

The aim of this research is to study the theory of Habermasian discourse ethics to achieve its use in 

education; So The formation and development of the theory of discourse ethics contexts 

philosophical analysis have been analyzed. Then we have to investigate how its application in 

education. The findings show that Habermas with presenting the theory of moral education is 

pursuing a new approach that appeared in both the individual and societal level. He aimed at the 

individual level, growth and prosperity of rationality based on normative communication 

(communicative rationality) And at the community level, to reach consensus based on moral 

actions that the realization of the system of formal education and non-formal education is possible. 
 

Keywords: discourse ethics, communicative action, moral education, Habermas 
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 بررسی کتابهای تازه تألیف زبان انگلیسی دوره متوسطه اول بر اساس مدل یادگیری زایشی

 

3فرزانه دهقان
 

 

 چکیده 

با تدوین کتابهاي درسی جدید با نام  ي اول در مدارس ایرانمتوسطهآموزش زبان انگلیسی مقطع  يمهبرنااصالح 

Prospect  همراه بوده است. طبق نظر نویسندگان، این کتابها بر اساس اصول روش تعاملی آموزش  1112از سال

انی دارد. هدف تحقیق حاضر، همخو ي یادگیري زایشی. این روش با بسیاري از اصول نظریهاندشدهزبان تدوین 

باشد. بدین منظور، براساس چهار ي یادگیري زایشی میها و فرآیندهاي نظریهتحلیل این کتابها بر اساس مؤلفه

متخصص  4سپس  .لیستی تهیه شدمعنا، انگیزش( چکي زایشی )یادگیري، زایش، خلقفرآیند اصلی نظریه

روشهاي لیست پرداختند. واي دروس انتخابی بر اساس این چکمعلم زبان به تحلیل محت 21و   آموزش زبان

عنوان مبناي بررسی به منظور سنجش اعتبار و ارزیابی درونیبه دهندگانآماري پایایی درونی و بیرونی رتبه

از نظر معیارهاي  Prospectدهد که کتابهاي نتایج نشان می هاي به دست آمده مورد استفاده قرار گرفتند.میانگین

اند. زایشی موفق، از نظر معیارهاي خلق معنا متوسط، و از نظر فرآیندهاي یادگیري و انگیزش ضعیف ارزیابی شده

آموزشی که ارتباط بسیار نزدیکی با اصول همچنین، این کتابها از نظر توانایی تعمیم مطالب به محیطهاي غیر

از نظر معیارهاي انگیزشی، پرورش مهارتهاي تفکر،  نبودند.روش تعاملی آموزش زبان دارد چندان موفق 

دست آمد. در انتها، پیشنهاداتی جهت بهبود کتاب ارائه شده برانگیختن آکاهی و توجه نیز میانگینهاي پایینی به

 است. 

ي تعاملی آموزش زبان، تحلیل محتوا، کتابهاي آموزش ي یادگیري زایشی، نظریه: نظریهکلیدواژه ها

 نزبا

 

 مقدمه .3

ي آموزشی و برقراري در هر نظام آموزشی، ابزارهاي آموزشی نقش مهمی در رسیدن به اهداف آموزشی برنامه

کنند. استفاده از ابزارهاي آموزشی از جمله کتابهاي درسی راه را براي استانداردهاي آموزشی آن برنامه ایفا می

 .(2001، 2کند )فوهرمنمختلف دانش هموار میایجاد شرایط یادگیري و کسب مهارتهاي درسی و سطوح 
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بنابراین، ابزارهاي آموزشی باید در راستاي اهداف آموزشی تعریف شده در هر برنامه آموزشی باشند. در نظام 

شد که البته این سنتی آموزش زبان انگلیسی در مدارس ایران، درس زبان انگلیسی همانند سایر دروس تلقی می

هاي نظري رایج در زمان خود بود. بر اساس این دیدگاهها، آموزش زبان انگلیسی منحصر به دیدگاه ناشی دیدگاه

ي شد. از اوایل دههي متون زبان دوم میآموزش ابعاد ساختی زبان شامل دستور زبان، لغت، خواندن و ترجمه

ط، رویکرد تعاملی آموزش  زبان ي ماهیت زبان به عنوان ابزار ارتباهفتاد میالدي با تغییر دیدگاههاي نظري درباره

( جایگزین روشهاي سنتی شد. بر اساس این دیدگاهها، زبان Communicative Language Teachingدوم )

ي آموزشی، خارجی ماهیتی متفاوت از سایر دروس و محتواي تحصیلی دارد. این دیدگاه جدید با تغییر برنامه

دنیا همراه شد که در ایران نیز در موسسات آموزش زبان تا حدودي ي درسی و ابزارهاي آموزشی در سراسر برنامه

و حداقل در سطح مواد آموزشی و بخصوص کتابهاي درسی به کار گرفته شد. اما در نظام آموزش رسمی مدارس 

با تدوین  ي اول در مدارس ایرانمتوسطهآموزش زبان انگلیسی مقطع  يمهبرناتغییري مشاهده نشد. اصالح 

همراه بوده است. طبق نظر نویسندگان و مؤلفان ایرانی، این  1112از سال  Prospectدرسی جدید با نام  کتابهاي

. روش تعاملی آموزش زبان که بر اساس اندشدهکتابها بر اساس اصول روش تعاملی آموزش زبان طراحی و تألیف 

میان یادگیرندگان، تفاوتهاي فردي آنها، و ( استوار است، بر تعامل Constructivismگرایی )ي سازندهاصول فلسفه

 کاربرد زبان به عنوان ابزاري براي ارتباط تأکید دارد. 

-( )ویتGenerative Learning Theoryبسیاري از اصول روش تعاملی یادگیري زبان با مدل یادگیري زایشی )

پردازد و تمرکز آن بر وري می( همخوانی دارند. این نظریه به آموزش در عصر دانش و دانایی مح1154، 1کار

سازد تا یادگیري خود را اساس مهارتها و پرورش مهارتها و تواناییها و دانشی است که یادگیرندگان را قادر می

یادگیریهاي بعدي قرار داده و به عبارت دیگر به توانایی تولید و خلق دانش دست پیدا کنند )زنگنه و همکاران، 

ي ي خود وارد کرده و تجربهمفاهیم جدید را در حافظهیادگیرندگان  به طور فعاالنه (. بر اساس این مدل، 1111

شود که به تر میسر میارتباط میان دانش جدید و دانش قدیمیایجاد آموزشی خود را ارتقا می بخشند. این امر با 

هارتهاي تفکر تحلیلی، پذیرد. همچنین در این نظریه  بر پرورش ممنظور درک بهتر مطالب آموزشی انجام می

شود تا یادگیرندگان توانایی تعمیم یادگیري به موقعیتهاي جدید )و خارج از تفکر انتقادي و تفکر خالق تأکید می

 (. 1117، 2کالس( را داشته باشند )گرابینگر

اساس نظر مؤلفان رود کتابهایی که بر ي اصول و مفاهیم بنیادي این دو نظریه انتظار میبر این اساس و با مقایسه 

ي اند با اصول نظریهگرایی است، نگاشته شدهي سازندهبر مبناي اصول روش تعاملی، که خود بر اساس نظریه

خوانی داشته باشند. از این رو، هدف تحقیق حاضر، تحلیل کتابهاي تازه تألیف زبان یادگیري زایشی نیز هم

                                                   
1 Wittrock 

2 Grabinger 
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ي یادگیري زایشی می باشد. در زیر به بررسی فرآیندهاي نظریهي متوسطه اول بر اساس مؤلفه ها و انگلیسی دوره

 گرایی و روش تعاملی آموزش زبان پرداخته شده است.ي سازندهي آنها با نظریهها  و فرآیندها و مقایسهاین مؤلفه

 

 ي سازنده گرایی و روش تعاملی آموزش زباني آن با نظریهمدل یادگیري زایشی و مقایسه

هاي راک متأثر از نظریه( ارائه شد. تفکرات ویت1154راک )یري زایشی نخستین بار توسط ویتي یادگنظریه

گرایی این است که افراد بر اساس شناختی یادگیري و همچنین سازنده گرایی است. مهمترین اصل سازنده

توان انتظار داشت که یسازند و بنابراین مي منحصر به فرد خود از واقعیت را میتجربیات و تعامالتشان نسخه

داشته باشند  (constructed meaningروشهاي متفاوت و حتی متضادي براي شناخت، درک و ساختن معنا )

هاي جدید بر مبناي تجارب قبلی استوار است. از منبع این معنا یا واقعیت فردي بر درک داده(. 1115، 1)اسپایوي

به ( و یادگیري فعال تأکید دارد. contextualizedمحور )-ي زمینهگرایی بر ایجاد محیط یادگیراین رو، سازنده

عبارت دیگر، در فرآیند یادگیري، فراگیران نقش فعالی داشته و خود به خلق معناي شخصی یا گروهی در ارتباط 

ي دهکننپردازند. اساس مدل یادگیري زایشی نیز بر این اصل استوار است که یادگیرنده دریافت با یک موضوع می

اي فعال در فرآیند یادگیري است که از اطالعات موجود در محیط به کنندهمنفعل اطالعات نیست بلکه شرکت

( بر وجود دو دسته از روابط و تأثیر آنها بر یادگیري تأکید 1112راک )پردازد. ویتتولید معناي مختص خود می

میان اطالعات جدید و دانش قبلی یادگیرنده. بر  می کند: روابط میان اجزاي اطالعات دریافتی جدید و روابط

توان یادگیري زایشی را به عنوان خلق معنایی تعریف کرد که فراگیران از طریق مرتبط ساختن همین اساس، می

یابند. بنابراین، اطالعات جدید با دانسته هاي قبلی خود و با به کارگیري راهبردهاي شناختی به آن دست می

تر باشند، ي زایشی از اهمیت فراوانی برخوردار است و هرچه این رابطه ها بیشتر و عمیقنظریه ایجاد روابط در

ي (. این روابط یکی از چهار فرآیند اصلی نظریه1112راک، تر و معنادارتر خواهد بود )ویتیادگیري نیز عمیق

فراگیران میان اجزاي اطالعات ورودي جدید دهند. به عبارت دیگر، راک یعنی فرآیندهاي زایشی را شکل میویت

ها را یکپارچه کرده و آنها را هایی را به وجود آورده و سپس تمامی این دادهو آنچه از قبل در حافظه دارند رابطه

(. سه جزء دیگر شامل فرآیندهاي 1111کنند )زنگنه و همکاران، سازماندهی، بسط و مفهوم سازي مجدد می

ي عواملی است فرآیندهاي انگیزشی دربرگیرنده باشند.ي یادگیري و فرآیندهاي خلق معنا میانگیزشی، فرآیندها

ي عالقه به موضوع و اتکا به تواناییها و تالش خود که فراگیر را به سوي خلق معنا سوق دهند که شامل دو مؤلفه

ي توجه انتخابی به محرک رگیرنده(.  فرآیندهاي یادگیري درب2004باشد )گرابوسکی در انجام موفق فعالیتها می

(، فرآیندهاي خلق معنا نیز 1110راک )یادگیري و انتخاب آگاهانه آن توسط فراگیر است. بر اساس نظر ویت

                                                   
1 Spivey 
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تصورات، تجارب و عقاید قبلی فراگیران و مفاهیم جدید است که با فعال ي ایجاد ارتباط میان پیشدربرگیرنده

 گیرد.  ي اطالعات صورت میرمزگذاري و ذخیره شدن آنها در فرآیندهاي دریافت،

شود. این روش بر اساس دیدگاه روش تعاملی آموزش و یادگیري زبان نیز محسوب می نظريگرایی بنیان سازنده

گذاري شده که توسط جامعه شناسی به نام ( بنیانcommunicative competenceتوانش ارتباطی یا تعاملی )

از جمله کنلی و (هفتاد میالدي ارائه شد. توانش ارتباطی که بعدها توسط محققین دیگري در اوایل دهه   1هایمز

توان آن بخش از توانش زبانی انسان کامل شده را می ( 1117، 4؛ بکمن و پالمر1110، 1؛ بکمن1160، 2سووین

و هم آنها را درک و تفسیر کند سازد تا بتواند هم پیامها را به دیگران منتقل نموده تعریف نمود که فرد را قادر می

ي و همچنین در محیطهاي تعاملی معنا و مفاهیم را با دیگران به اشتراک گذارد. روش تعاملی آموزش زبان بر پایه

، 7گیرند )ریچاردز و راجرزاین اصل استوار است که افراد با به کار بردن زبان در موقعیتهاي تعاملی آن را یاد می

آموزان ابتدا باید زبان را یاد برعکس نظرات سنتی آموزش زبان است که معتقد بودند زبان(. این دیدگاه 2001

آموزان با مشارکت فعال در بگیرند و سپس آن را محیطهاي غیرآموزشی به کار گیرند. به عبارت دیگر، زبان

ند بود. از دیگر تعامالت گروهی و اجتماعی قادر به ساخت انفرادي و گروهی معنا در یک زبان جدید خواه

توان به توجه به ویژگیها و تفاوتهاي فردي فراگیران زبان، یادگیري معنادار و تأکید بر ویژگیهاي روش تعاملی می

 (. 2001، ریچاردز و راجرزانتخاب ساختارهاي متفاوت زبان در بیان معانی مختلف توسط زبان آموزان اشاره کرد )

-دهد که از مهمترین آنها میو مدل زایشی شباهتهاي زیادي را نشان می ي تعاملیتر اصول نظریهبررسی دقیق

توان به در نظر گرفتن یاد گیرنده به عنوان پردازشگر فعال اطالعات، تأکید بر تفاوتهاي فردي افراد در یادگیري، و 

نادار در هر دو همچنین اهمیت به ساختن معناي فردي بر اساس تجربه اشاره کرد. همچنین تأکید بر یادگیري مع

توان انتظار داشت که کتابی که بر مبناي اصول روش (. از این رو می2004، 1117 7گرابووسکی)نظریه وجود دارد 

هدف تحقیق  تعاملی آموزش زبان نگاشته شده باشد با اجزا و فرآیندهاي مدل زایشی نیز همخوانی داشته باشد.

ي ي اول ایران بر اساس اصول نظریهانگلیسی مدارس متوسطه حاضر، تحلیل محتواي کتابهاي تازه تألیف زبان

 باشد.یادگیري زایشی می

 

 

 

                                                   
1 Hymes 

2 Canale & Swain (1980) 

3 Bachman 

4 Backman & Palmer 

5 Richards and Rogers 

6 Grabowsky 
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 شناسیروش

راک از چهار بخش یا همان فرآیند اصلی شامل انگیزش، ي زایشی ویتهمانگونه که قبال اشاره شد، نظریه

بر اساس این فرآیندهاي یادگیري، خلق معنا، و زایش تشکیل شده است. به منظور اجراي هدف این تحقیق، 

سوال تهیه شد که بر اساس روش لیکرت رتبه بندي شده  72اصلی و زیر مجموعه هاي آنها، چک لیستی شامل 

 1بود. روایی محتوایی این ابزار توسط دو متخصص آموزش زبان مورد تایید قرار گرفت. سپس از هر سه کتاب 

ي دکترا و سه دانشجوي )یک دارنده آموزش زبانمتخصص  4درس به صورت تصادفی انتخاب گردید. سپس 

معلم زبان انگلیسی به بررسی و تحلیل محتواي دروس بر اساس چک لیست تدوین  21دکتري آموزش زبان( و 

گیري در دسترس انتخاب شدند. از دو نفر از متخصصان نیز کنندگان بر اساس روش نمونهشده پرداختند. شرکت

پایایی بیرونی و   روش آماريانجام دهند.  "هفته پس از ارزیابی اول، ارزیابی را مجددا خواسته شد تا به فاصله دو

به منظور سنجش اعتبار و ارزیابی   (intra-rater reliability reliability and inter-rater) درونی رتبه دهندگان

مبناي بررسی میانگینهاي به دست ( به عنوان 1167( )بازرگان، حجازي و اسحاقی، internal evaluationدرونی )

ها در این مطالعه مورد استفاده لیست تدوین شده به عنوان روشهاي تحلیل دادهآمده براي بخشهاي مختلف چک

 قرار گرفتند.

 

 هایافته

ي سطح قابل به دست آمد که نشان دهنده 56/0و پایایی بیرونی آنها  67/0مقادیر پایایی درونی رنبه دهندگان 

باشد. همچنین میانگین نمرات داده شده توسط ارزیابان لیست تدوین شده در این تحقیق میاعتبار چکقبول 

این اطالعات را  1براي هر سوال و همچنین میانگین مجموعه سواالت مربوط به یک فرآیند محاسبه شد. جدول 

 دهد. ارائه می

 

 ي زایشیه: میانگین نمرات به دست آمده براي فرآیندهاي نظری3جدول 

 فرآیند زیر مجموعه ها میانگین

  تأکید بر یادگیري مشارکتی به جاي رقابتی 41/1

 

 یادگیري

 ادي خالققتأکید بر یادگیري تحلیلی به عنوان مقدمه اي براي تفکر انت 21/1

 قابلیت انتقال دانش به موقعیتهاي جدید )غیر کالسی( 65/1

 ها توسط زبان آموزطوطی وار( محرکانتخاب آگاهانه ) و نه تکرار  10/2

 آموزان در کالسموفق بودن در برانگیختن توجه زبان 14/2

 01/8                                                                                                                          کل
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  شده در یک درسوجود رابطه میان مطالب ارائه  16/4

 وجود رابطه میان مطالب ارائه شده در درسهاي مختلف کتاب 21/4 زایش

 امکان مرتبط ساختن اطالعات جدید با دانسته هاي زبانی قبلی 12/4

 80/4                                                                                                                                 کل

  تأکید بر توانایی ترکیب اجزاي اطالعات دریافتی )در یک درس( و خلق معناي جدید  11/1

آموزان براي یادگیري تصورات، تجارب، و مفاهیم ذهنی پیشین زبانتآکید بر فعال سازي پیش 51/2 خلق معنا

 مطالب جدید 

 استفاده از فرآیندها و راهکارهاي شناختی 77/1

 32/0                                                کل                                                                                       

  مندي به موضوعات در فراگیرانتوانایی مطالب در ایجاد عالقه 12/2

کارآمدي در فراگیران )نسبت دادن موفقیتها به توانایی و تالش فردي و -ایجاد احساس خود 74/2 انگیزش

 (یا کتابنه صرفا آموزش 

 تنظیمی(-برابر دیگرتأکید بر خودتنظیمی در انجام فعالیتها ) در  16/2

  82/8             کل                                                                                                                           

منظور به  (1167)بازرگان، حجازي و اسحاقی، تر اشاره شد، پیوستار سنجش ارزیابی درونی همانطور که پیش

 تحلیل اطالعات به دست آمده مورد استفاده قرار گرفت. 

 

 

1               2.33               3.66                5 

 قابل قبول                            غیر قابل قبول     

 (3026)بازرگان، حجازي و اسحاقی، پیوستار سنجش ارزیابی درونی : 3شکل 

، این کتابها از 1دهد. بر اساس نتایج جدول به دست می 1هاي جدول معیاري براي تفسیر میانگیناین پیوستار 

نظر فرآیندهاي زایش یعنی کمک به یادگیرندگان در تشخیص ارتباط میان اجزاي یک درس، ایجاد ارتباط میان 

اند. دانش پیشین موفق بودهتر و همچنین کمک به یادگیرندگان در به کار گیري مطالب جدید و مطالب قدیمی

 دهند. بر اساس همین پیوستار، فرآیند خلق معنا که شاملاین سه معیار اساس فرآیندهاي زایشی را تشکیل می

ایجاد ارتباط میان بخشهاي مختلف یک درس و خلق معناي جدید، استفاده از پیش تصورات و تجربیات پیشین 

کارهاي شناختی مثل در سطح متوسطی قرار گرفتند. از طرف دیگر، در یادگیري مطالب جدید و استفاده از راه

این کتابها از نظر دو معیار فرآیند یادگیري شامل تعمیم )بسط( مطالب یادگرفته شده به محیطهاي دیگر و 

همچنین کمک به پرورش تفکر خالق و انتقادي کمترین نمره را دریافت کردند. از میان معیارهاي فرآیند 

موفق ارزیابی شدند، در حالیکه ارزیابی دو معیار  "کتابها تنها از نظر شاخص یادگیري مشارکتی نسبتایادگیري، 
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( در سطح غیر قابل awareness( و همچنین ایجاد آگاهی )attentionدیگر این فرآیند شامل برانگیختن توجه )

تعلق دارد که هر سه معیار توانایی  قبول قرار دارد. در نهایت، کمترین میانگین به معیارهاي فرآیند انگیزش

آموز در ( در فراگیر و انگیزش زبانself-efficacyکارآمدي )-(، احساس خودinterestمطالب در ایجاد عالقه )

 ( در سطح غیرقابل قبول قرار دارند. self-regulationرسیدن به خودتنظیمی )

 

 بحث و بررسی

بر این اصل مهم استوار است که زبان ابزار ارتباطی است و از این روش تعاملی آموزش و یادگیري زبان انگلیسی 

توان به یادگیري نظر با سایر دروس آکادمیک تفاوت دارد. از جمله مهمترین شاخصه هاي کلیدي این روش می

مشارکتی و معنادار و همچنین یادگیري زبان به منظور استفاده در دنیاي واقعی اشاره کرد. یادگیري مشارکتی 

پردازند. در یادگیري است که در آن فراگیران با مشارکت با یکدیگر )و نه در رقابت با هم( به خلق معنا می

( نیز یادگیرنده میان اجزاي مختلف اطالعات ورودي و همچنین meaningful learningیادگیري معنادار )

ي بلند منسجم و ساختارمند به حافظهکند و آنها را به صورت اطالعات جدید و قدیم ارتباط منطقی برقرار می

کارگیري مطالب ( نیز به توانایی فراگیر در بهgeneralization(. بسط دادن )1176، 1سپارد )آزوبلمدت می

ي آموزشی )دنیاي واقعی( اشاره دارد. این ویژگیهاي نظریهآموخته شده در محیط آموزشی در محیطهاي غیر

 اند. ي نیز در قالب فرآیندهاي گوناگون مطرح شدهي زایشی یادگیرتعاملی در نظریه

توان چنین عنوان کرد ي یادگیري زایشی میبراساس نتایج این تحقیق و از نظر فرآیندها و فعالیتهاي مهم نظریه

ي اول از نظر معیارهاي فرآیند زایش بهترین نمره را ي متوسطهکه کتابهاي زبان انگلیسی تازه تألیف براي دوره

اند. این معیارها شامل ایجاد ارتباط میان اجزاي یک درس و همچنین مطالب ارائه شده در دروس مختلف و هگرفت

ي این مطلب است که تیم مؤلف کتاب ایجاد یا یادگرفته شده در سالهاي قبل هستند. این موضوع نشان دهنده

اند. طالب را بر اساس آن در نظر گرفتهارتباط منطقی بین مطالب ارائه شده را در نظر داشته و ترتیب ارائه م

-ي چیدمان مطالب( و گروهي آنها شامل دو بخش ترتیب مطالب )نحوهبندي مطالب آموزشی به منظور ارائهدرجه

(، سه اصل اساسی 1171) 2بندي کردن مطالب )کدام مطالب باید با هم ازائه شوند( می باشد. بر اساس نطر کلی

که باید در بحث ترتیب مطالب مورد توجه قرار گیرندعبارتند از پیچیدگی مطالب که بر اساس ان مطالب باید از 

ساده به سخت مرتب شوند، دوم اصل باقاعده بودن که بر اساس عنوان مطالب باید از منظم و با قاعده به موارد 

یا بازدهی که بر اساس آن ترتیب ارائه مطالب باید از کارآمدترین به  استثنا مرتب شوند و سوم اصل سودمندي

موارد کمتر سودمند و مفید باشد. با توجه به اینکه بر اساس نظر افراد ارزیابی کننده این کتابها در ایجاد ارتباط 

                                                   
1 Ausubel 

2 Kelly 
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رفته باشند که البته اند میتوان انتطار داشت این سه اصل در این توالی مورد توجه قرار گمیان مطالب موفق بوده

بندي مربوط به سیستم زبان و تحقیقات بیشتري باید این نکته را مورد بررسی قرار دهند. از طرف دیگر، گروه

پردازد که کدام اجزاي زبان )شامل صداها، کلمات، که به این نکته می  (1177، 1کیساختارهاي آن است )مک

و در یک درس ارائه شوند. همچنین، باید در نظر داشت که کنار هم  ها( باید با همساختارهاي دستوري و یا متن

ي فراگیري باشد که تهیه کنندگان مطالب، کتاب گذاشتن مطالب و اجزاي انتخاب شده باید بر اساس نظریه

مند مورد تواند توسط محققان عالقهبندي دروس در این کتابها نیز میدرسی را بر اساس آن نگاشته اند. گروه

 ررسی بیشتر قرار گیرد. ب

-بر اساس میانگینهاي به دست آمده از چهار فرآیند مورد بررسی، فرآیند خلق معنا و فعالیتهاي مرتبط با آن رتبه

اند هرچند که میانگین به دست آمده بر اساس پیوستار ارزیابی درونی در سطح متوسط قرار ي دوم را کسب کرده

 meaningمعیارها استفاده از ترکیب اجزاي یک درس به منظور معناسازي ) گیرد. در این فرآیند، یکی ازمی

making(، زبان معناي بالقوه 1151) 2( بوده است که میانگین باالتري به دست آورده است. بر اساس نظر هالیدي

(meaning potentialاست، بدین معنا که ) اجتماعی  زبان مجموعه اي از انتخابهاي معنایی است که در محیطهاي

در اختیار افراد قرار دارد. این نظر با نظر چامسکی که معتقد بود معنا به طور کامل در درون افراد قرار دارد در 

ي تعاملی یادگیري و آموزش زبان شود. نظریهتعارض است بلکه معتقد است، بخشی از معنا در محیط ساخته می

رسد که این (. بر این اساس، به نظر می2005، 1ت )ساویگنننیز بر اساس این تعریف از زبان بنیان گذاري اس

کتابها در کمک به فراگیران در کنار هم گذاشتن اجزاي زبانی و خلق معناي جدید بر اساس نیاز تعاملی موفق 

هاي ي طرحوارهتصورات و تجارب پیشین است. بر اساس نظریهاند. دومین معیار این فرآیند استفاده از پیشبوده

اند در درک معانی مطالب (، چارچوبها یا طرحواره هایی که در ذهن افراد شکل گرفتهschema theoryنی )ذه

مربوط به سواالت این قسمت در محدوده  2,5جدید اثرگذار هستند. براساس پیوستار ارزیابی درونی، میانگین 

( و 1فستیوالها و مراسم )کتاب نهم درس متوسط قرار دارد. اشاره به مفاهیم فرهنگی آشنا مانند نوروز در مبحث 

استفاده از اسامی ایرانی ممکن است بر این مورد تاثیرگذار بوده باشد. آخرین معیار این فرآیند تأکید و استفاده از 

راهکارهاي شناختی در مطالب و تمریتهاي ارائه شده در کتاب است. راهکارهاي شناختی روشهایی هستند که به 

(. استفاده از تصاویر در روشن کردن معناي کلمات ، هایالیت 2005ئله کمک میکنند )براون، افراد در حل مس

 روند. شمار میکردن نکات مهم به روشهاي مختلف، و  تمرین و تکرار از جمله راهکارهاي شناختی به

اند. ل قبول قرار گرفتهي غیرقابدر دو فرآیند دیگر یعنی یادگیري و انگیزش، میانگینهاي به دست آمده در مرتبه

                                                   
1 Mackey 

2 Halliday 

3 Savignon 
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در فرآیند یادگیري مهمترین مؤلفه، قدرت بسط دادن یا تعمیم مطالب یادگرفته شده به مطالب و محیطهاي 

ي آن توسط ي تجدید نظر شدهاز فرآیندهاي یادگیري و همچنین نسخه 1غیرآموزشی است. در طبقه بندي بلوم

توان به فرآیندهاي سطوح باال همچون به کار بستن، تحلیل، (، تعمیم یادگیري را می2001) 2آندرسون و کراتول

ارزشیابی و آفریدن مرتبط دانست. بر اساس این نتایج، مطالب کتابهاي تازه تالیف در سطح فرایندهاي به یاد 

 collaborative) آوردن و فهمیدن است و وارد حیطه هاي باالتر یادگیري نمی شود. یادگیري مشارکتی

learningاست و تأکید آن بر استفاده  1ي دیگر این فرآیند است که برگرفته از نظرات جان دیویی( مؤلفه

حداکثري از فعالیتهاي مشارکتی )دو نفره و گروهی( به جاي فعالیتهاي رقابتی است. در این فرآیند، یادگیري بر 

گروه است و هر فرد مسئول یادگیري خود و افزایش یادگیري اساس تبادل اجتماعی اطالعات در بین اعضاي یک 

(. بر اساس نتایج به دست آمده میانگین سواالت مربوط به این مؤلفه 1112، 4گاندر دیگران است )اولسن و کی

قابل قبول است که احتماال دلیل آن وجود تمرینها و فعالیتهایی در این کتابهاست که باید به  "متوسط و نسبتا

هایی است که کمترین مبتنی بر تفکر انتقادي و خالق از جمله مؤلفهت دونفره و گروهی حل شوند. یادگیري صور

میانگین را در این ارزیابی به دست آورده است. در این یادگیري بر پرورش مهارتهاي تفکر در سطوح باال تأکید 

تواند اند، این موضوع میو پایه طراحی شدهبراي سطح مقدماتی  Prospectمی شود. با توجه به اینکه کتابهاي 

هاي آگاهی و توجه قرار ي میانگین پایین به دست آمده براي این مؤلفه باشد. در نهایت، مؤلفهتوضیح دهنده

( و تأثیر برانگیختن آنها در یادگیري زبان attention( و توجه ) consciousnessیا awarenessدارند. بحث اگاهی )

(. بر اساس این 1117و 1111ن آموزش و یادگیري زبان اهمیت بسزایی یافته است )اشمیت، در بین مححقا

ي اجزاي زبان به فراگیران بلکه آگاه ساختن آنها از نظریات، بهترین شیوه آموزش زبان نه انتقال اطالعاتی درباره

باشد. براساس ارزیابی به دست میوجود این اجزا، روابط بین آنها، و برانگیختن توجه آنان در فرآیند یادگیري 

ي توجه متوسط است. اصوال باید توجه ي آگاهی غیرقابل قبول و در مؤلفهآمده میانگین به دست آمده براي مؤلفه

ارائه، تمرین، و تولیدP (presentation, practice, production  )-3بر اساس مدل  Prospectداشت که کتابهاي 

( در تهیه و تدوین مطالب آموزش 2002، 7ي آگاهی و توجه )الیسکردهاي برانگیزانندهاند که با رویطراحی شده

 زبان در تضاد هستند.

ي توانایی در انتها، فرآیندهاي انگیزش کمترین میانگین را در ارزیابی به دست آمده کسب کردند. از نظر مؤلفه

قابل قبول قرار دارد که در سطح غیر 12/2انگین موضوعات و مطالب انتخاب شده در ایجاد عالقه در فراگیران می
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کارآمدي به معناي نسبت اند. خوددهد موضوعات کتاب از نظر ارزیابان و معلمان جذابیت چنوانی نداشتهنشان می

(. از نظر این مؤلفه 2011؛ وولفوک، واین، و پري،  1115، 1دادن موفقیتها به تالش و کوشش فردي است )باندورا

در سطح متوسطی قرار دارد. خودتنظیمی به معناي فرآیندي است که در آن فرد در یادگیري مستقل  نیز کتاب

دهد. سواالت هاي بیرونی )معلم، نمره، امتحان( انجام میخاطر انگیزه ي درونی و نه بهشود و آن را با انگیزهمی

انه نیاز به راهنمایی معلم یا شخص دیگري آموزان در حل تکالیف خالقاین مؤلفه بدین صورت بودند که آیا زبان

شود تا به صفر برسد و دارند. اگر این وابستگی در ابتدا زیاد است، آیا به مرور و در طول درسهاي مختلف کم می

اموزان مؤثر هستند. نتایج به دست در انتها مطالب و تمرینهاي کتاب چقدر در کمک به یادگیري مستقل در زبان

اهمیت    هد که این مؤلفه نیز در سطح غیرفابل قبول قرار گرفته است. در کل،  با توجه بهآمده نشان  مید

توان نتیجه گرفت که این کتابها از نظر فرآیند ( می2010ي زایشی )آندرمن، فرآیندهاي انگیزش در نظریه

 اند.انگیزش فراگیران چندان موفق نبوده

 

 گیرينتیجه

از نظر معیارهاي زایشی موفق، از نظر  Prospectد که کتابهاي تازه تألیف در کل، میتوان چنین عنوان کر

اند. همچنین، این کتابها معیارهاي خلق معنا متوسط و از نظر فرآیندهاي یادگیري و انگیزش ضعیف ارزیابی شده

ا اصول روش آموزشی که ارتباط بسیار نزدیکی باز نظر توانایی تعمیم مطالب یاد گرفته شده به محیطهاي غیر

از نظر معیارهاي انگیزشی، پرورش مهارتهاي تفکر، برانگیختن  تعاملی آموزش زبان دارد چندان موفق نبودند.

شود. بنابراین، آکاهی و توجه نیز، هرچند تنها منحصر به روش تعاملی نیستند، موفقیت چندانی مشاهده نمی

اند، به اصول و جوانب ي خاص به نگارش در آمدهریهتوصیه می شود در تهیه و تدوین کتبی که بر اساس یک نظ

ها و ویژگیهاي آن نظریه در تدوین مطالب مدنظر قرار گیرد. بر اساس نظریهمختلف آن توجه شده و تمامی مؤلفه

رین هدف در آموزش زبان، یادگیري آن به منظور انتقال و تعمیم فعالیتهاي آموزشی به تي تعاملی زبان مهم

غیرآموزشی است. این هدف مهم باید در مطالب انتخابی و تمرینها و تکالیف مورد توجه جدي فرار محیطهاي 

 گیرد.
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An analysis of the newly-developed English textbooks for Iranian junior high schools 

(Prospects 1-3) based on the generative model of learning 

  Farzaneh Dehghan
1
 

Abstract 

The reform in the teaching of English as a foreign language in Iranian curriculum led to the 

development of new English textbooks (named Prospect) for junior high schools from 2013. 

According to the authors, these textbooks are developed based on a communicative approach to 

language teaching. Many of the paradigms of a communicative approach agree with the generative 

theory of learning. The present study is an attempt to analyze the Prospect textbooks according to a 

generative learning framework. Based on the four main processes of generative theory (motivation, 

learning, meaning making, generation), a checklist was developed. Four experts in TEFL and 21 

English teachers were asked to analyze selected lessons from the books. Inter-rater and intra-rater 

reliability measures and interval evaluation were used as the data analysis procedures. The results 

showed that the textbooks were evaluated as successful regarding generation process, fair regarding 

meaning making process, and weak in terms of learning and motivation criteria. Further, the books 

were evaluated as weak regarding their generalizability power (which is an important aspect of 

communicative approaches) as well as motivation, thinking skills development, and raising 

awareness and attention criteria. Some suggestions are made for the book developers and designers. 

Keywords: Generative Learning Theory; Communicative Language Teaching; Content 

Evaluation; Language Teaching Textbooks 
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 های ماهیت علمهای علمی کودکان و نوجوانان با استفاده از مولفهارایه رویکردی در تدوین داستان

 

 3دکترمحمد حسن کریمی

 8سیده نجمه تقوي نسب

 

 چکیده

هاي اخالقی، دینی، آموزشی و تربیتی و... به کودکان بر کسی امروزه نقش داستان در انتقال فرهنگ و آموزه

هاي مختلف سعی در انتقال اهداف تربیتی، علمی و بسیاري از مربیان تربیتی با استفاده از داستانپوشیده نیست. 

نظران و اند و  صاحبفرهنگی به کودکان دارند. این داستان ها با سبک و سیاق هاي مختلفی نگارش شده

هاي علمی زیادي با ین میان داستانهایی به نقد این آثار بپردازند. در ااند تا بر اساس مالکمنتقدان تالش کرده

تر اي که کمهاي علمی تدوین و نگاشته شده است. امّا نکتههدف آشنا ساختن کودکان و نوجوانان با علم و بنیان

هایی مد نظر بوده است ؟ و اگر چنین بوده این بدان پرداخته شده این است که آیا در تدوین این داستان ها مالک

ي داستان هاي ادبی مورد نقد قرار گیرند؟ و یا بایست به آیا داستان هاي علمی باید به شیوه اند؟ها کداممالک

ها و نقدهاي ادبی که مورد هاي و معیارهاي دیگري براي نقد این آثار  بود. بی شک کثرت نظریهدنبال مالک

ک و نوجوان بوده است، تا حدود ي ادبیات کوداستناد بسیاري از نویسندگان و منتقدان ادبیات و به ویژه حوزه

زیادي به توسعه و غناي این آثار کمک کرده است. امّا در مورد داستان هاي علمی قضیه تا حدودي متفاوت است 

جا که این داستان ها ماهیتی دوگانه دارند ؛ یعنی هم ماهیت ادبی و هم ماهیت علمی دارند تنها  به نقدهاي از آن

ي ماهیت علم نیز لحاظ شوند. توان بسنده کرد و الزم است نقدهاي فیلسوفان علم دربارهادبی در این حوزه نمی

شود تا به طور بنیادي مسایل ي حاضر نیز متکفل توضیح و تفسیر مالک اخیر است این موضوع سبب میمقاله

پرداختن به این که  علم درک شود پرداخته شود و لذا بر غناي این داستان ها افزوده گردد. این مقاله با هدف

هاي علمی کودکان را با استفاده از ماهیت علم پربارتر توان داستانهاي ماهیت علم چیستند و چگونه میمولفه

استنتاجی است. باید به این نکته  ،رویکرد توصیفی تدوین گردیده است. روش استفاده شده در این مقاله کرد،

هاي ز داستان ادبی هست که عالوه بر رعایت برخی  از ویژگیتري ااشاره کرد که داستان علمی شکل خاص

هاي ماهیت علم به طور جدي و هدفمند در آن لحاظ گردند، .لذا بهتر است که معمولی یک داستان باید مولفه

هاي ماهیت علم نظیر تاریخ علم، دانش علمی، نظریه ها ، و نقش دانشمندان هاي علمی بر اساس ویژگیداستان

 گردند.تدوین 
                                                   
1 ا ستادیار دانشکده علوم تربیتی  دانشگاه شیراز  - Karimivoice@gmail.com  

2 دانشجوي دکتراي فلسفه تعلیم وتربیت دانشگاه شیراز - taghavinasab.n @gmail.com  01155021120  
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 تفسیر علمی ،دانشمند ،داستان هاي علمی ، ماهیت علم  واژگان کلیدی:

 

 مقدمه

ها و نیازهاي هاي بزرگ بشر به دغدغهاي است براي درک جهان و درک خویشتن، تمامی داستانداستان وسیله

آن را همدلی  1پیرسکند. داستان خوب برانگیزاننده چیزي است که افراد در مراحل مختلف رشد ارتباط پیدا می

 2(. اگان115: 1166نامد و دریافت یک احساس منطقی که شخص قادر به درک آن است )فیشر، هوشمندانه می

کند که ویژگی اصلی داستان این است که واحدي زبانی است که می تواند در نهایت معناي عاطفی استدالل می

( نیز معتقد است که دانش آموزان با 2005(. ماتز)117رویدادهاي تشکیل دهنده خود را سامان بخشد )همان:

شود و هم عامل تر خوانده میهاي داستانی هم سریعکه متنهاي معمولی و توضیحی مشکل دارند، در حالیمتن

-تر به حافظه افراد سپرده میهاي داستانی سریعچنین اطالعات ارائه شده در متنها است. همایجاد عالقه درآن

 شود.

تواند در عمل براي کودک یک موضوع پیچیده فکري باشد؛ زیرا داراي اجزا و روابط مختلفی است که ن میداستا

شود. داستان براي کودک در حکم بخشی از یک واقعیت است که می توان به روند خاص رخدادها درآن اشکار می

نحوي که ه ساختار درونی آن است بهآن تکیه کرد و این امر یکی از دالیل اهمیت ارائه صحیح داستان و توجه ب

نظران هاي ادبی از سوي صاحبها داشته باشند. در مورد داستانکودکان بتوانند دریافت خوبی از عناصر داستان

این حوزه معیارهاي فراوانی براي ایجاد پیوند بین خواننده و متن ارائه شده که هر کدام به نحوي تالش دارند تا 

، 4،  زاویه دید1ترین عناصریک داستان می توان به پیرنگعنوان نمونه از مهمخشند. بهمتون ادبی را غنی ب

(. 110: 1162اشاره نمود که باید در متن مورد توجه قرار بگیرند)نورتون،6وصحنه 5، فضا  7،درون مایه7شخصیت 

به ترتیب شامل شش مرحله  خسرو نژاد نیز معتقد است که بسیاري از از داستان ها از الگویی پیروي می کنند که

(. 122: 1161زیر است : زمینه چینی، بحران، اوج گیري، نقطه اوج، فرود و سرانجام نتیجه گیري)خسرو نژاد ،

ها معتقد بودند که باید نقد هنري بیش از هرچیز هاي روسی نام برد، آنچنین می توان از جنبش فرمالیستهم

یرد و ابزار ارزیابی یک متن باید قوانین هنري باشد )متروفسکی، در چارچوب اصول زیبایی شناسی انجام گ

ها این بود که تمایز متن ادبی با هر متن دیگري در (.پرسش اصلی براي فرمالیست16: 1167در احمدي، 1610
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چیست؟ یا به بیان دیگر ادبیت متن یعنی چه؟ در هر صورت تکیه آنان بر گوهر اصلی و ادبی متن بود یعنی اثر 

کوشیدند اجزا سازنده داللت معنایی متن را از شکل و شالوده آن استنتاج نمایند گرفتند و میود را در نظر میخ

تا به هدف شناخت آنچه در اثر بازتاب یافته است دست یابند، براي این کار به استقالل پژوهش ادبی تاکید می 

یی متن، موقعیت ادبی متن ، جداکردن متن از تاریخ و... (. آنها با استفاده از مفاهیم آشنایی زدا41کردند )همان: 

به بررسی یک متن ادبی می پرداختند و در اصل شروع شناخت یک متن را معطوف به بررسی و دقت در 

هاي علمی قضیه تا حدودي متفاوت است، چرا که این مناسبات درونی عناصر می دانستند. امّا در مورد داستان

انجمن آمریکایی پیشبرد ي نقش آموزشی هستند. و هدف محوري آموزش علوم نیز بر اساس ها عمدتاً داراکتاب

1علم)
AAAS (و شوراي تحقیقات ملی آمریکا )2

NRC ) آموزان در جهت بسط دیدي آگاهانه کمک به دانش

خیشفه و  نگ.)تحقق یابد اولیه آموزش هاينسبت به ماهیت علم است که این موضوع باید از همان سال

یک  حدوددر هاي علمی فعالیت درک ماهیت علم و کهحکایت از آن دارند  مطالعات. (771: 2002 عبدالخالق،

 (.151: 7،2001موریسون و 4نقل از: سندوال 111: 1،1112)لدرمن هاي آموزش علوم بوده استاز آرمان قرن یکی

زان در باره دانش علمی وانجام امور علمی تاثیري شناسانه دانش آموعقاید شناختبه عقیده سندوال و موریسون 

عبارتی عقاید دانش آموزان در باب ماهیت دانش علمی و چگونگی ایجاد و مهم بر رهیافت یادگیري دارد. به

 (.171 همان،گذارد دهند، اثر میارزیابی دانش بر روي چگونگی تالشی که آنها براي یادگیري علم انجام می

اي از هاي آموزشی چه تأثیر عظیمی بر رویداد انقالب علمی دارد. مقالهتغییرمطالب کتاب کوهن نشان داد که

که در مورد خاص فیزیک به مسأله  «آوري خردمندانهگیري هنجاري و دلیلاندازه» کوهن در دست است به نام 

نقل از:  ه شده است )و مبانی علم هنجاري نوشت هاي درسی و راهنما در تعیین تصور کلی مردم،اهمیت کتاب

-حقیقت» هکه امروز دوش می این نکته را یادآور مرسومبا انتقاد از آموزش هاي  یرآبندا(. ف217: 1155احمدي، 

ي تردید در ذهن دانش آموزان و او ذره شوند که جاي اندک آگاهی )انتقادي(چنان آموزش داده می« هاي علمی

 د)همان(.دانشجویان باقی نمان

 

 پرداختن به ماهیت علم در داستان هاي علمی کودکانلزوم 

اي و رسمی عالقه هاي علمی آزاد بیشتر از متون علمی مدرسهدهد که دانش آموزان به کتابها نشان میپژوهش

تر دچار سردرگمی ها را کمتر نشان دهند و بچهتوانند مطالب علمی را عمیقها میدهند زیرا این کتابنشان می
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هاي خوب علمی باید ها که در داستاناز مهارت اي ( به پاره1111(. از این رو آرمبرستر )2005)ساترلند  کنندمی

گیري براي جمع جمله درگیري با دانش و علم، ارزیابی از درک و فهم، تصمیم کند ازوجود داشته باشد اشاره می

هاي ها و حکایتبسیاري از مربیان معتقدند که داستانآوري اطالعات مهم، تفسیر رویدادها و دستیابی به نتیجه. 

(. 2007کنند )ماتز هایی هستند که فلسفه علم و یادگیري را به هم مرتبط میها و نشانهعلمی به مثابه سرخط

-ها باید به شکل طبیعی باشد. داستانهاي ادبیات و علوم در داستانکنند که ارتباط رشتهها بیان میچنین آنهم

توانند افراد را به ها میاي تدوین شوند که از این ارتباط حمایت کنند زیرا این حکایتگونه ي علمی باید بهها

هاي علمی شواهدي هستند براي گوید داستان( می2001(. تد )2007درگیري و ارتباط با علوم تشویق نماید )ماتز

آنچه ساخته می شود و مورد اعتبار است، داستان هاست و هر قسمت از دانش علمی و آنچه که علم به دنبال آن

هاي انتقادي و تعقل را تقویت هاي علمی خوب باید اندیشهاند. داستانهایی است که خود درآن فعال بودهانسان

توانند کنجکاوي را از میان ببرند و اندیشه و تعقل هاي علمی کم مایه و داراي ضعف نگارش، میکنند. کتاب

 (.717: 1162چار محدودیت کنند )نورتون،انتقادي را د

( در تحقیقی پیرامون کتب داستانی علمی در دسترس کودکان، به این نکته پی 2002) 2( و رایز1117) 1مایر

خوبی براي دانش آموزان توضیح دهند و پیشنهاد اند مفاهیم علمی را بهها نتوانستهاند که بسیاري از این کتاببرده

خوبی به تصویر بکشند و مفاهیم هاي علمی بتوانند علم را بههایی بود که داستاندنبال راهبهکنند که باید می

کودکان نسبت به علم به نوع نگاه  ها معتقدند که بدفهمیدرستی براي کودکان گسترش دهند. آنعلمی به

اند هاي علمی نتوانستهنویسنده و به تعریف علم بستگی دارد وي بر این باور است که نویسندگان داستان 

تکنولوژي و رویدادهاي علمی را به زندگی روزمره کودکان نزدیک کنند و همین به بدفهمی کودکان از علم دامن 

( معتقد است که یکی از عوامل ایجاد سردرگمی در دانش آموزان 2005زده است. رودلف )به نقل از ساترلند، 

هاي داستانی راجع به ماهیت علم آموخته است چه در کتاببا آن هاي علمی کالسیهنگامی است که بین فعالیت

هاي داستانی علمی منتشر بینند. آنها در طی یک تحقیق به این نتیجه رسیدند که کتابتعارض و ناهماهنگی می

-ماهیت علم را به شکل هاي متفاوتی دنبال کرده 2000تا 1170هاي مختلف از  شده براي کودکان در طول دهه

پرداختند این روند در طور مستقیم به تعریف علم میتر بههاي پیشین در این کتب بیشبه نحوي که در دهه اند

ها و طور غیرمستقیم دانش آموزان و کودکان را درگیر فعالیتهاي مرتبطی رفته که بههاي بعد به سمت متنسال

هاي آموزش هیت علم همواره یکی از آرماناند. مطالعات حکایت دارند که درک ماکردههاي علمی میشناخت

(؛ چرا که عقاید شناخت شناسانه کودکان و نوجوانان 1167علوم بوده است )سندوال و موریسون نقل در کریمی،

( 1116در باره دانش علمی و انجام امور علمی تأثیر مهمی بر رهیافت یادگیري آنان دارد )همان( پالم کوئیست )

                                                   
1Mayer 

2Rice 



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

641 

تر حوزه ماهیت علم موجود را در پنج مقوله وسیع 24توان کند  که میموضوع اشاره میدر پژوهش خود به این 

7و نقش یک دانشمند 4، قانون علمی 1، نظریه )تئوري( علمی2، روش علمی1قرار داد که عبارتند از دانش علمی
. 

وله ي ماهیت علم گردد هاي علمی و مقتري به تدوین و نگارش کتاببنابراین الزم می آید که توجه جدي و خاص

 .این مساله به چند دلیل حائز اهمیت است:

علم ادامه معرفت عمومی است و اختالف این دو )علم و معرفت عمومی ( مربوط به مقدار صراحت، دقت،  -1

هاي علمی از معرفت عمومی به رود که داستان(. بنابراین انتظار می56: 1161استحکام و... است )هولفیشن ،

سوي معرفت علمی حرکت کند و از حالت عادي و سادگی بیش از حد بیرون آید. بدین جهت الزم است  سمت و

 که قواعد علمی برگرفته از ماهیت علم را درخود داشته باشد.

العمل میان علم و فلسفه هر دو به یکدیگر سود می فلسفه و علم با هم مرتبطند. در جریان عمل و عکس -2

ه آن است که هماهنگ با آرایی که با بیان واقعیات جهان خارج مصداق دارد عمل کند و رسانند. وظیفه فلسف

در این میان کار علم انتزاع این  درپی یافتن مفاهیم عامی باشد که به نحوي جامع بیانگر حقیقت امور واقعند؛

هاي علمی باید مدنظر (. این رابطه ها در داستان 141: 1166مفاهیم و شناختن چهره اساسی آنها است )سروش،

 وجو شود.عبارتی مسایل علمی باید در چارچوب کلیات فلسفی جستباشد و این دو نباید از هم جدا باشند، به

(. باید داستان هاي 51: 1161آموزند، بیاموزیم )هولفیشن ،علم را باید به همان روشی که دانشمندان می -1

هاي مورد نظر به نظریات علمی و براساس شواهد موجود درباره پدیدهکودکان با توجه  باشد کهاي گونهعلمی به

هایی براي درک صحیح از رویدادها را از طریق حلبیاندیشند، تولید فرضیه و نظریه کنند و توانایی ارائه راه

 دست آورند.ها بهداستان

جا که آنها همواره درحال شناختی کودکان براي شناخت علمی مهم است. ازآنهاي روانتوجه به ویژگی-4

بندي ترین کارکرد شناختی مغز آدمی مقولهها در جهان پیرامون خود هستند، لذا مهمها وتفاوتمشاهده   شباهت

(. 70: 1167هاي مشابه ذیل نام یک مفهوم و سپس برقراري روابطی میان این مفاهیم است )گوتک،اشیا و پدیده

به طورذاتی و فعال بدنبال ساخت دانش و رسیدن به تعادل بین ذهن خود و ( معتقد است که انسان 1150پیاژه )

(. ایده کلی دیدگاه سازنده گرایی نیز آن است که هر فرد به صورت ذهنی 2007محیط اطرافش است) تلما 

(. لذا لحاظ کردن سیر تاریخ علم در 140: 2002هایش را از طریق فرآیندهاي شناختی می سازد )پاتن، تجربه

در گیر شدن فعال در موضوعات مختلف علمی به  توانند به کودکان کمک کنند تا باهاي علمی میاستاند

                                                   
1Scientific  knowledge 
2scientific method 

3scientific theory 
4scientific law 

5rol of a scientist 
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هاي جدید شناختی برسند. این امر هنگامی میسر است که این داستان ها هدفمند و عالمانه براي رسیدن ساخت

 به این مقصود طرح ریزي شده باشند.

 

 روش پژوهش

استفاده شده است، در این نوع تحلیل محتوا  1داربوده و از تحلیل محتواي جهتپاردایم پژوهش حاضر کیفی 

اي وجود دارند که یا کامل نیستند و یا ي پدیدهاي موجود و یا پژوهش هاي قبلی در بارهگاهی اوقات نظریه

ماهیت اي هنامههاي ماهیت علم از پرسشها سودمند خواهد بود.  در این پژوهش مولفهتر آنتوصیف بیش

( استخراج شده است)نگ. پالم کوئیست و HPSي تاریخ و فلسفه علم )هایی موجود درباره( و دیدگاهNOS)علم

 دانش و روش علمی. -4نقش دانشمندان و   -1ها نقش نظریه -2تاریخ علم،  -1( که عبارتند از:1116فینلی 

 3جدول شماره 

  HS  تاریخ علم کدها

HSc1 1-  تاریخی علم از گذشته تا کنوننشان دادن روند 

HSc2 2- به تصویر کشیدن ملیت ها و اقوام گوناگون در تاریخ علم و نقش آنان در تولید علم 

HSc3 1- ها نشان دادن پیروزي ها و کامیابی ها علمی ها در کنار موانع و شکست 

HSc4 4- نشان دادن زمینه ها و موقعیت هایی که علم در آن ها شکل گرفته است 

 

 8جدول شماره 

  TC هانقش نظریه کدها

Tc1 1- گیرندمشاهده ها بر مبناي نظریه ها صورت می 

Tc2 2- نظریه ها ابداع دانشمندان هستند 

Tc3 1- وقوع یک فاکت متناقض الزاماً به معناي رها سازي یک نظریه نیست 

Tc4 4- نظریه ها ابزاري براي توصیف، توضیح و پیش بینی پدیده هاي علمی هستند 

Tc5 7- هاي دانشمندان بر مبناي نظریه هاستنقطه شروع پژوهش 

Tc6 7-  یافته هاي علمی به دلیل ارتباط با نظریه هاي پذیرفته شده اعتبار می یابند 

Tc7 5- عوامل اجتماعی بر مشاهدات تأثیر گذارند 

 

 

 0جدول شماره 

                                                   
1 .Directed content analysis 
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  SC نقش دانشمندان کدها

Sc1 1-  خلق نظریه ها، روش ها و اکتشافات علمینشان دادن خالقیت و تخیل دانشمندان در 

Sc2 2-  بیان تفسیر نتایج در پرتو دانش هاي پیشین، مشاهده ، منطق و عوامل اجتماعی 

Sc3 1- آفرینش نظریه ها توسط دانشمندان در پرتو دانش پیشین، مشاهده و منطق 

Sc4 4- کنجکاوي دانشمندان 

Sc5 7- نبیان تأثیر پذیري دانشمندان از پژوهش هاي پیشی 

Sc6 7- تمایل و تالش دانشمندان این است که دانش قبلی و فعلی را یکی کنند 

Sc7 5- دانشمند با دیگر اعضاي علمی جامعه رابطه برقرار می کند 

Sc8 6- یک دانشمند از پژوهش هاي پیشین تأثیر می پذیرد 

 

 4جدول شماره 

 دانش و روش علمی  KC کدها

Kc1 1-  نیست.پیشرفت دانش علم ممتد و انباشتنی 

Kc2 2-  دانش علمی امري موقتی است 

Kc3 1- ي علمی و اجتماع دانشمندان معتبر می گردددانش علمی با پذیرش عمومی در درون جامعه 

Kc4 4- خلق دانش بر پایه ي دانش پیشین ، مشاهده و منطق خلق می شود 

Kc5 7-  موقتی بودن دانش بستگی به این دارد که افرادي تا چقدر بر روي آن کار می کنند 

Kc6 7- حقیقت چونان توصیف دقیق از طبیعت تعریف می شود 

، تحلیل و تفسیر و نقد قرار گرفتند. جامعه مورد مطالعه در ها  مورد ارزیابیها بر اساس این مالکسپس داستان 

هایی است که توسط ایزاک آسیموف در مباحث مختلف علوم براي کودکان و نوجوانان این پژوهش مجموعه کتاب

-کند مبانی علوم را بهتدوین شده است. ایزاک آسیموف دانشمندي است ساده گوي و روان نویس که تالش می

پ رسیده زبان ساده براي کودکان و نوجوانان تشریح کند و در ایران کتاب هاي او توسط ناشران مختلف به چا

 است. 

 برخی از آثار ترجمه شده آسیموف براي کودکان و نوجوانان به زبان فارسی عبارتند از :
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 1جدول  شماره 

 داستانی علمی تدوین شده توسط ایزاک آسیموف )نشر واژه (

 هانجوم وسایر حوزه زمین شناسی زیست شناسی شیمی فیزیک 

دارها براي دنباله

 نوجوانان*

هسته اي براي انرژي 

 نوجوانان*

ها براي فشانآتش مغز آدمی براي نوجوانان

 نوجوانان

 ها براي نوجوانانروبوت

پیدایش زندگی براي  اتم براي نوجوانان* انرژي براي نوجوانان *

 نوجوانان

دینوزورها براي 

 نوجوانان*

 اعداد براي نوجوان*

الکتریسیته براي 

 نوجوانان*

ویتامین ها براي  

 نوجوانان*

زندگی در اقیانوس 

 براي نوجوانان

ها براي چالهسیاه

 نوجوانان*

شکل زمین براي 

 نوجوانان*

زغال سنگ براي  خون براي نوجوانان 

 نوجوانان

 کیهان براي نوجوانان

سرعت نور براي 

 نوجوانان*

زمین لرزه براي  فتو سنتز براي نوجوانان 

 نوجوانان*

 زهره **

میکرو موجها براي 

 نوجوانان

قاره قطب جنوب براي   

 نوجوانان*

 زمین **

ابررسانایی براي 

 نوجوانان

 مریخ **   

 مشتري **    

 اندنیز به چاپ رسیده نشر دنیاي نو*آثاري از ایزاک آسیموف که توسط 

 ** آثاري از ایزاک آسیموف که فقط توسط ایران شناسی به چاپ رسیده اند

 

ناشران دیگري همچون کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان و نشر قطره مبادرت به البته به جز ناشران فوق 

 اند چاپ و نشر آثار دیگري از ایزاک آسیموف کرده

 7هاي )باشد از نمونهاند و در دسترس نمیاز آن جا که کتاب هاي ایزاک آسیموف مدت هاست چاپ مجدد نشده

 اند و عبارتند از: -به چاپ رسیده نشر دنیاي نوسط نمونه( در دسترس استفاده شده است که تو

 6جدول شماره 

 هاي داستانی علمی تدوین شده توسط ایزاک آسیموف) نشر دنیاي نو(نمونه هاي در دسترس: کتاب

 زمین کروي است اتم

 زمین لرزه )زلزله( الکتریسیته

 هاچالهسیاه انرژي
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 بررسی و تحلیل موردي کتاب زمین لرزه

 لحاظ شکلی و صوري کتاب زمین لرزه داراي مشخصات زیر است :به 

 7جدول شماره 

 

 

 زلزله

 بند 17 : خدایان و هوا1بخش 

 بند 10 : ردیابی امواج2بخش 

 بند 21 : درون زمین1بخش 

 15 : چین خوردگی و نشست4بخش 

 بند 12 : قطعات رونده7بخش

 بند 21 : چه کنیم7بخش 

 بند 172مجموع  

دانش وروش علمی  -نقش دانشمندان د  -ها جنقش نظریه -ب تاریخ علم -در این جا با استفاده از مولفه هاي الف

 کتاب فوق مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

سروش معتقد است که تاریخ علم، تاریخ اکتشافات تصادفی و متوالی نیست ؛ تاریخ علم ، تاریخ علم : –الف 

ها پیشنهاد شده و به دنبال آن فرضیه  اها و فرضیه هایی است که براي حل آن سوالتاریخ مساله ها و معم

درمطالعات تاریخی اش دو نوع تاریخ نگاري درباره 1(.کوهن 11: 1166ها،تجربه هایی صورت گرفته است )سروش،

گالیله ونیوتن می علم را از هم متمایز کرد: تاریخ نگاري که تاریخ علم را گاه شماري حول قهرمانانی همچون 

داندکه محیط زندگی شان تاثیر چندانی بر محتواي نظریه هایشان ندارد و تاریخ نگاري که علم را به دوراز قهرمان 

روانی و عقاید شخصی  توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی زمان خویش و با درنظرگرفتن حاالت پروري و با

آوري  علمی را جمع روش (.کوهن نتیجه نگرش رایجی که16: 1167کند )حیدري مقدم،  دانشمند بررسی می

ها، مشاهده و سپس تشکیل نظریه و قانون می داندایجاد تصور ذهنی از دانشمندانی می بیند که انسان هاي  داده

عادي هستند و با مشاهده و آزمایش مرتب به مجموعه علم چیزهاي جدیدي اضافه می کنند. نتیجه این رویکرد 

بزرگ کردن و توجه محض به دانشمندانی است که همچون قهرمانان و نابغه هایی با استقامت تالش  به تاریخ علم

علمی موقتی است و به شکل ممتد وانباشتی نیست . چنین نیست  (. بنابر تاریخ علم دانش،11می کنند )همان : 

 تالش هاي مجدد به دست می آید.که بدون تغییر باشد لذا پیشرفت علم از انجام امتحانات، حذف خطاها و انجام 

 روند تاریخی علم در این کتاب چنین است:

ها پوسایدن یا خداي دریا را علت زلزله می دانستند، اي و توسل به خدایان درباره زلزله:  یونانیدوران اسطوره -1

و گرنه سقوط می  برخی دیگر از باستانیان فکر می کردند که زمین می بایستی با اتکا قدرتی سرپا ایستاده باشد

                                                   
1kuhen 
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کند. تصور اغلب آنان این بود که خدایی عضیم الجثه یا حیوانی غول پیکر زمین را بر شانه هاي خود نگاهداشته 

کند ، با این است و هرگاه که این موجود خسته می شود و بار خود را از روي یک شانه به شانه دیگر منتقل می

می اندیشیدند باعث این کار خداي آتش است؛ زلزله اغلب در مناطقی آید، دسته اي دیگر کار زلزله به وجود می

یا الهه آتش در آتشفشان عضیمی « پیله»اتفاق می افتد که آتشفشان وجود دارد.... مردم هاوایی فکر می کردند 

شود، واقع در جزیره آنان زندگی می کند . او به هنگام عصبانیت پایش را روي زمین می کوبد و موجب زلزله می 

... )برخی( یونانیان می اندیشیدند ، دسته اي از غول هاي سرکش که به دست خدایان زندانی شده بودند، در 

آتشفشان ها زندگی می کنند. هرگاه این غول ها تکان می خوردند و در صدد پاره کردن زنجیرها بر می آمدند 

 (.HSc1 زمین می لرزید)

اي در کتاب زلزله چنین آمده است: اولین کسی یان دیدگاه هاي اسطورهي پیشاعلمی و علمی: بعد از بدوره -2

دانست و در صدد توجیه علمی برآمد، ارسطو، فیلسوف یونانی بود که بین که خدایان را در بروز زلزله دخیل نمی

قادیر ها و غارهاي زیر زمین مکرد. به عقیده ارسطو در شکافقبل از میالد زندگی می 122تا  164سال هاي 

 (.HSc1 اي ایجاد می شد)فراوانی هوا وجود داشت وقتی این هوا براي باال رفتن به اطراف جریان می یافت زلزله

پس از ذکر این تاریخچه مختصر، مولف کتاب به موقعیت هایی اشاره می کند که مطالعه ساخت زمین بیش از 

 1577کلکته و  1515چین و زلزله« شن سی»لت در ایا 1777گذشته مورد توجه قرار گیرد: وقایع زلزله سال 

لیسبون پرتغال می پردازد و این که از آن پس همه ي مردم اروپا به زلزله فکر می کردند و این که نظریه ارسطو 

ها و (. در این کتاب همچنین به اندیشهHSc4رسید )راجع به هواي موجود در زیر زمین دیگر کافی به نظر نمی

ها )میچل، میلن، هاي زیر در باره زلزله اشاره شده است: یونانی ها)ارسطو(، مردم هاوایی، انگلیسیهاي ملیتدیدگاه

ها )پالمیه ري(، آمریکایی )ریشتر، اوینگ، هس(، یوگسالوها )موهوروویچیک(، بیکن(، ایتالیایی

قش دانشمندان غربی اشاره شده نر(، فرانسوي) النژون( اگر چه در این کتاب عمدتاً به نآلمانی)بنوگوتنبرگ، وِگِه

(. جدول زیر HSc2 است امّا نویسنده تالش کرده است تا نقش تمام ملل اروپایی را در پیشرفت علم نشان دهد )

 به گزاره هاي مربوط به تاریخ علم مندرج در کتاب اشاره دارد:
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 2جدول شماره 

فراوانی هاي مربوط به  مولفه ها  

 هرمولفه

 بند HSc1 1  باستانتفکر دوران 

HSc 4 1  

 HSc 4 1 تفکر افراد دیگر 

HSc1 1 

HSc 2 1 

 HSc 4 1 تفکر به شکل علمی 

 

در این  کتاب روند تاریخی علم از گذشته تا آنچه اکنون در اختیار ماست به تصویر کشیده شده است . همچنین 

حقایق اشاره گردیده است.این مولفه ها ونکات ذکر شده به  نمونه هایی از شکست ها وموانع موجود در راه  کشف 

در مورد تاریخ علم باید براي کسانی که قصد کار در حوزه داستان هاي علمی کودکان را دارند مورد توجه قرار 

 بگیرد.

 

 چنین نظریه ها ازهم ها صورت می گیرد واساس نظریه ها بر علم مشاهده معاصر ماهیت الگوي درنظریه علمی: 

جمله ابزارهاي توصیف و تفسیر هستند. چالمرز نیز معتقد است که هر دانشمندي که نظریه ها و قوانین 

جهانشمول را در اختیار داشته باشد، می تواند از آنها نتایج مختلفی را اخذ کند که براي تبیین وپیش بینی او به 

از قوانین ونظریه ها، شرایط  می داند عبارت کار می آید. او شکل گیري تمام پیش بینی ها وتبین هاي علمی را

و توصیف رویدادها و  (.از سویی هدف کاوش علمی تنها کشف22:1112تبیین ها )چالمرز، اولیه و پیش بینی و

پدیدارهاي جهان نیست بلکه باالتر از آن می خواهد درک و تبیین کند که چرا این پدیده ها و رویدادها چنان رخ 

(. تبیین علمی از مسائل مرکزي و محوري ماهیت علم است چرا که 77: 1161دهند )سروش، می دهند که باید ب

تر از تبیین هاي غیرعلمی تفسیر  فقط با روي آوردن به پژوهش علمی است که می توانیم جهان را رضایت بخش

که به ما نشان دهد انتظار داریم این است  1(. وي معتقد است آنچه از یک تفسیر علت جو71: 1166کنیم )راین، 

اي از قوانین باید وقایعی خاص به نحوي مشخص رخ دهد و  چرا در شرایطی خاص و در صورت فرض و قبول پاره

(. در کتاب زلزله می توان نظریه هاي 76یابند)همان، شان ضرورت نمی چرا حوادث ممکنه دیگري از ناحیه علل

 زیر را مشاهده کرد:

 

                                                   
1 causal law 
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 3جدول شماره 

فراوانیهاي  مولفه ها  

 مربوط 

 بند 1هرکدام Tc2, Tc4 ،Tc1  نظریه ارسطو

 Tc2 1 نظریه جان میچل) اصالح نظریه ارسطو(

Tc4 1 

Tc5 2 

 Tc1 1 نظریه سرد شدن زمین

Tc2, Tc4 1 

Tc5 1 

نر)نظریه یکی بودن لوثار وگه -نظریه فرانسیس بیکن 

 قاره ها(

  

   توسعه ي کف دریا(ي نظریه هاري هاموند هس)نظریه

در این کتاب تطور نظریه هاي به خوبی بیان گردیده است واین که از کجا شروع شده اند وچه مراحلی در سیر 

 تکاملی شان طی شده است .

 

در تاریخ علم نقش دانشمندان حیاتی است پس مهم است که آنها چگونه به دانش آموزان دانشمندان: -ج

( معتقد است تصویري که امروزه از علم و فعالیت هاي علمی ترسیم می شود یادآور 1167)معرفی گردند. کریمی 

دانشمندانی است که در اتاق هاي دربسته و درکنار ابزار و وسایل پیچیده و پیشرفته نشسته و با وسواس و دقت 

ندان تنها برخورد علمی هر چه تمام تر مشغول انجام مشاهده آزمایش و اندازه گیري هستند. همچنین کار دانشم

وحوزه  1حوزه کشف خالقیت ها نیز در ارتباط است.در ماهیت علم انفکاک میان و آزمایش و ... نیست. کار آنها با

2داوري
در حوزه کشف دانشمند در تکاپوي  از جمله مسائلی است که به درک موقعیت دانشمندان کمک می کند. 

استفاده کند. پوپر معتقد  می تواند و تخیل اینکار از هر گونه تمثیلکشف پدیده موردنظر است و براي  و شناخت

(. تنها درحوزه 1150است که دراین مرحله به تحلیل منطقی نیازینیست و جایی براي آن وجود ندارد )پوپر: 

داوري است که توانایی انچه دانشمند به عنوان راه حل اندیشیده است از راه آزمون تجربی به محک درمی 

(. بنابراین درمرحله کشف نظریه دانشمند آزاد است که تا آنجا که می تواند زمینه هاي 27: 1110د)باقري، آی

کودکان در هنگام مطالعه داستان هاي مختلف خود را به جاي قهرمانان داستان  خالق فکر خود را ارائه دهد.

                                                   
1Context of discovery  
2 Context of justfication 
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همانند سازي  و سعی در ار می دهندخود را بجاي دانشمندان قر فرض می کنند. درداستان هاي علمی معموال

و همکاران او 1حل کنند. گوپینک آن دانشمند مسائل علمی مربوط به خود را کنند و در تالشند که مانند باآنهامی

ي بزرگ هستند با این تفاوت که آنها از قابلیت درتحقیقی می گویند: ما معتقدیم که دانشمندان، کودکانی با اندازه

اي است که باید در (.این نکته47: 1111تر استفاده کرده اند )موسوي،  یشتر وکاملهاي شناختی خود ب

هاي قبل پیش زمینه یک  زمان هاي علمی مدنظر قرار بگیرد. توجه کودکان و دانش آموزان به آنچه در داستان

مارست هاي مکرر م ، تالش ها و تواند آنها را با گذشته هاي دور اختراع یا شروع یک علم جدید بوده است می

اي  هاي شناختی و رفتارهاي حرفه هاي علمی باید مشخص شود که فعالیت دانشمندان آشنا کند. در داستان

تفکر، خالقیت، انگیزه ها و... و  پذیرد، خصوصیات روان شناختی از جمله عالقه ها، دانشمندان در خال صورت نمی

آنها  روند کار و فکر نشمند از جمله عواملی هستند که برهاي جامعه و شرایط آن در زمان حیات دانیز ویژگی

 تاثیرگذار است. 

 در این کتاب موارد مربوط به دانشمندان به شکل زیر ارائه شده است:

 33جدول شماره 

فراوانی هاي مربوط به  مولفه ها  

 هرمولفه

 هرکدام یک بند Sc5-sc4- sc2  جان میچل 

 کدام یک بندهر  Sc7- Sc4 –sc1 پالمیه ري

 هر کدام یک بند Sc5-sc3- sc2 موهور وویچیک

 هر کدام یک بند Sc4 ریشتر

 هر کدام یک بند Sc6-sc4-sc2 گوتنبرگ

 هر کدام یک بند Sc4-sc1  پل النژون

   وگه نر 

 هر کدام یک بند  Sc8-sc7-sc2 موریس اوینگ

 هر کدام یک بند Sc5-sc3-sc2 هاموند هس

اشاره گردید در کتاب به  دانش مندان مختلف اشاره گردیده است که با توجه  مشاهدات پیشین همانطور که 

وتفسیر نتایج  در پرتو آنها کار خود را پیش می برده اند . همچنین به ارتباط برخی از آنان با دیگر اعضاي جامعه 

ودقت وخالقیت آنها در ارائه نظریه  علمی نیز توجه گردیده  است. در کنار کار دانشمندان نقش کنجکاوي وتخیل

                                                   
1Gopink ي 
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هایشان قابل توجه است .همچنین خط سیر ارتباط دانش قبلی وفعلی در کارهاي دانشمندان ذکر شده در کتاب 

 به چشم می خورد.

است ونیز معین کردن گام  "پیش گرفتن راهی": مراد از واژه متد به معناي دقیق در روش ودانش علمی  -د  

ي رسیدن به هدفی می باید با نظمی خاص برداشت. بررسی وتحلیل نقادانه شیوه هاي خاص هایی است که برا

تطبیق ساختار عام تئوري در هر یک از فنون ویژه علمی وظیفه شاخه اي از فلسفه علم است)کاز در سروش، 

(. 60مان: شود)ه نمی احساس علم براي واحد روش یک یافتن به مبرم نیاز گذشته همچون دیگر (.175: 1161

این که تنها  تنوع روش ها و -1کریمی در تحقیق خود مقوله هاي مرتبط با روش علمی را این نکات می داند :

گام به گام -1وابسته به شرایط بودن روش هاي علمی مورد استفاده دانشمندان  -2یک روش علمی وجود ندارد 

(. این در حالی 1167ل طراحی نشده اند )کریمی ،که لزوما این روش ها همیشه از قب این بودن این روش ها و

رایج از روش در کتاب هاي عمومی بدین شکل است که اول مشاهده سپس فرضیه و پس از آن  است که تصویر

آزمایش تا سرانجام به قانون برسیم و این یک سیر عادي است که در اثر کتاب هاي علمی براي تولید قانون علمی 

 گفته شده است.

هیچ کس ملزم   اما در ماهیت علم معاصر به کنترل دقیق آزمایش ها براي دست یافتن به دالیل اکتفا نمی شود و 

هاي دقیق از یافته هاي تجربی که با مشاهده به دست آمده اند اخذ نشده  گونه که به شیوه هاي علمی آن نظریه

شنید و لمس کرد، بنا نگردیده است.  ه می توان دید واست. لذا باید دانش آموزان توجیه شوند که علم تنها بر آنچ

در داستان  هاي علمی بنابراین تنها یک روش واحد براي علم وجود ندارد.به طور کلی این نکته در مورد روش

 هنگام تدوین متن مربوط و رویدادهاي آن باید مورد توجه قرار گیرد. هاي علمی و

 دانش وروش علمی به مطالب  مندرج در جدول زیر اشاره گردیده است:در این کتاب بر اساس گزاره هاي موجود 

 

 33جدول شماره 

فراوانی هاي مربوط به  مولفه ها  

 هرمولفه

 یک بند Kc2  کافی نبودن نظریه ارسطو

 هر کدام یک بند Kc5-kc2 تفاوت میان امواج زلزله

 هر کدام یک بند Kc6 توصیف وبیان به شکل علمی

 هر کدام یک بند  دانشموقتی بودن 

 هر کدام یک بند  
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 باهم نگري ونتیجه گیري

هاي مختلف است؛ فلسفه علم نیز بدنبال پیوند از آنجا که نقش فلسفه در زندگی ایجاد وحدت و یگانگی بین مولفه

دارد.  نظراز نوع رشته علمی به طور مشترک در تمام علوم کاربردهاي ماهیت علم صرفعلوم باهم است. مولفه

تداخل فلسفه در علم به دانش آموز کمک می کند تا بفهمد براي چه هدفی علم را می آموزد. درک درست از 

هاي الزم نیست مولفه مبانی فلسفی و مشترک علم به رشد عقالنی کودکان کمک خواهد کرد. در این میان

زش داده شوند، بلکه می توان به طور ماهیت علم به شکل جداگانه و یا توسط برنامه هاي خاص به کودکان آمو

که مورد عالقه خاص این گروه  غیر مستقیم و با استفاده از ابزارهاي مختلف از جمله کتابهاي داستانی علمی

زمان با بیانو ارائه داستان  اي تدوین شوند که هم هاي داستانی علمی باید به گونه هستبه آن پرداخت. متن کتاب

ساده در آنها قرار گیرند به نحوي که کودکان با این مفاهیم درگیر شوند. به همین دلیل هاي علم به شکل مولفه

 توجه مربیان و مولفان به نحوه بیان و نوشتار داستان هاي علمی حائز اهمیت است. 

هاي خاصی براي جذب مخاطب  برخوردار هستند این پرسش پیش هاي ادبی از مولفهبا توجه به اینکه داستان

توان در داستانهاي علمی نیز چنین روندي را براي ایجاد انگیزه و پر محتوا نمودن متن داستان ید که آیا میآمی

بینی نمود؟در این رابطه می توان چند رویکرد را در نظر گرفت:رویکرد اول اینکه داستانهاي علمی نیازي به  پیش

رویکرد دوم این است که همان عواملی که در رعایت مولفه هاي خاصی ندارندو مانند بقیه کتابها هستند. 

داستانهاي ادبی وجود دارند می توانند در داستانهاي علمی نیز به کار گرفته شوند وباالخره رویکرد سوم اینکه در 

مخصوص به خود استفاده نمود. در جدول  داستانهاي علمی می توان به نحو متفاوت تري از مولفه هاي خاص و

 ولفه هاي هر دو نوع داستان اشاره گردیده است:زیر به مهمترین م

 38جدول شماره 

 مالک هاي داستان علمی مالک هاي داستان ادبی

 تاریخ علم پی رنگ

 نقش دانشمندان شخصیت

 دانش علمی  فضا وصحنه

 نقش نظریه ها زاویه دید

 تبیین وتفسیر درون مایه

 ایجاد ابهام آشنایی زدایی

 

صرف نظر از جنبه هاي زیبایی شناسی وعمومی  که در ساختار هر دو نوع داستان باید مورد باتوجه به جدول و 

استفاده قرار بگیرد، می توان گفت داستان علمی شکل خاص تري از داستان ادبی هست که عالوه بر رعایت 
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گردند. به طور ویژگی هاي معمولی یک داستان باید مولفه هاي ماهیت علم به طور جدي وهدفمند در آن لحاظ 

مثال شخصیت داستان هاي ادبی برابر با نقش دانشمند در داستان هاي علمی است که طبق گزینه هاي ماهیت 

هاي ادبی با ایجاد ابهام وموقعیت هاي چالش برانگیز  نیز آشنایی زدایی در داستان علم باید به آن پرداخته گردد.

تبیین در  اویه دید در داستان ادبی که می تواند با تقسیر ودر داستان هاي علمی همخوانی پیدا می کندویا ز

معلول در داستانهاي  داستان علمی مطابقت نماید. پیرنگ یا به عبارتی زمینه ونقل حوادث با تکیه به روابط علت و

پیوستگی منطقی صحنه ها  علمی می تواند با توجه به روند تایخ علم بیان گردد.همچنین پشت سر هم بودن و

هم در داستان علمی و هم در داستان ادبی به ذهن خواننده نظم منطقی می بخشد. بنابر نکات ذکر شده می توان 

 در نهایت ترکیبی از رویکرد دوم وسوم  را در مورد مولفه هاي داستان علمی مورد نظر قرار داد.

 

 اي ازتقابل وبرابري عناصر در داستانهاي علمی وادبی نمونه

 30جدول شماره 

 داستان هاي علمی داستان هاي ادبی

 ایجاد ابهام و موقعیت هاي چالش برانگیز آشنایی زدایی

 تقسیر وتبیین زاویه دید

 روابط علت ومعلول پیرنگ وزمینه

 پیوستگی منطقی توالی و پیوستگی منطقی توالی و

 دانشمند در داستان هاي علمی شخصیت داستان هاي ادبی

 

معرفی مولفه هاي ضروري ومهم، به ارائه وتدوین رویکردي پرداخته شده است که می تواند دراین مقاله با 

آنجاکه  هاي علمی را دارند. از که قصد پرداختن به داستان راهنماي کار جهت نویسندگان و یا مربیانی باشد

رسد  چنین به نظر میفضایی غیر از فضاي رسمی آموزشی به موضوعات مختلف می پردازند؛  داستانی در کتابهاي

ها عامل  هاي ماهیت علم به شکلی هدفمند در آنها به کار گرفته شوند. در این صورت این داستان که باید مولفه

موثري براي گرایش کودکان به علم و پرورش قوه خالقیت وژرف نگري فلسفی در آنها می شوند چرا که انگیزه 

دتوجه قرار گرفته اند. الزم نیست در یک داستان از همه این زمان با آموزش علم مور هاي فکري وفلسفی هم

هاي مربوطه توجه بیشتري نمود.  مولفه ها استفاده شود اما می توان باتوجه به موضوع و زمینه داستان به قسمت

است سعی شود بیشتر به مولفه ویژگی هاي دانشمندان در  مثال اگر داستانی درباره زندگی علمی یک دانشمند

یت علم جدید توجه شود و یا اگر داستان درموردیک اتفاق علمی است روند تفسیر و روش علمی منطبق ماه

 باماهیت علم در متن داستان قرار داده  شود.
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 ارائه راهکارها

با توجه به مطالب  فوق پیشنهادات زیر در هنگام تدوین داستان هاي علمی جهت کودکان ونوجوانان ارائه می 

 گردد:

 داستان علمی با ایجاد یک سوال چالش برانگیز همراه با مبهم نشان دادن موضوع باشدشروع  -

که خواننده فکر کند دیگر  سواالتی که مطرح می شود به نحوي باشد که بر قطعیت علم داللت نکنند به نحوي -

 همین است و بس و هیچ تغییري در این ایده ها به وجود نمی آید.

که به نظر شما چه چیزي می تواند جایگزین این نظریه علمی شود و این گونه سواالت به از خواننده سوال شود  -

 شکل هاي مختلف در متن داستان ها آورده شود.

پیرو ،به تصاویر دانشمندان و افراد درگیر درموضوع  علمی بیشتر توجه شود و نکات در جمع بودن دانشمند -

 و ... مدنظر قرار گیرد.فقط مذکر نبودن  ،مسن نبودن، تنها نبودن

 به نقش خالقیت ها و تخیالت پشتکار و سخت کوشی دانشمندان توجه شود. -

در روش هاي علمی تنها برآزمایشات و کنترل دقیق آزمایشی محیط تکیه نشود بلکه باید بر تنوع روش هاي  -

 عملی نیز تاکید گردد.

باید هدفمند و براساس پس زمینه هاي قوي علمی مشاهداتی که خواننده و کودکان به آن دعوت می شوند  -

 به عبارتی جهت دار  وهدفمندانه طراحی گردند. ،باشد

شنید و لمس کرد، بنا نگردیده است.  لذا باید دانش آموزان توجیه شوند که علم تنها بر آنچه می توان دید و

در داستان  هاي علمی در مورد روش بنابراین تنها یک روش واحد براي علم وجود ندارد.به طور کلی این نکته

 هنگام تدوین متن مربوط و رویدادهاي آن باید مورد توجه قرار گیرد. هاي علمی و

 

Application of philosophy in the scientific literature Children 

Doctor Mohammad Hassan Karimi 

Najmeh Taghavinasab 

Abstract 

The role of story in conveying the teachings of moral, religious, educational and children is 

obvious. Many educators using different story tries to convey to children's educational goals. The 

stories are written in a different style and have finally sought each conveying a result of their moral 

and educational audiences. Meanwhile, a lot of fiction aimed at encouraging children to learning, 

knowledge of various sciences and other related goals are written. That is why it is necessary for 

the compilation of scientific content component nature of science-fiction books are highly 

recommended. This paper aims at addressing this how children's fiction has been developed using 

the enhanced nature of science.are. Therefore it is fiction based on key features such as the 
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interpretation of the nature of science, the scientific method and the role of scientists are designed. 
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 بومیی سواد زیستتربیت عرفانی برای برنامهورهاوردهای رویکرد تعلیم

 

 3دکتر بابک شمشیري

8زادهسودابه شکراله
 

 

 چکیده

، مربیان "بحران پایداري زندگی انسان" بومی و )بنا بر دیوید اُرر(هاي زیستي بحرانبا افزایش نگرانیها درباره

تربیت امریکا وي تعلیمبومی را وارد عرصهتعلیم و تربیت همچون دیوید اُرر و فریتجف کاپرا، مفهوم سواد زیست

اند.  با این حال، نگاهی به مبانی هاي درسی کشورهاي گوناگون از آن استقبال نمودهاند و پس از آن، برنامهکرده

انگاشتن محوري و نادیدهتوان به تأکید آن بر انساني آنها میدهد که از جملههایی را نشان می، کاستیبنادین آن

بوم، ارزش ذاتی داشته ارزش ذاتی طبیعت اشاره کرد. از این رو رویکردي تربیتی نیاز است که بر آن اساس، زیست

شناسیکیش یعنی عشق و وحدت وجود چنین نی هستیتربیت با مباورسد رویکرد عرفانی به تعلیمنظرمیباشد. به

بر اساس  -وتربیت عرفانیي رهاوردهاي تعلیمکند. از این رو هدف پژوهش حاضر، مطالعهمیامکانی را فراهم

بوم در دو بعد هدف و محتوا است. روش پژوهش، تحلیل ي سواد زیستبراي برنامه -(1167رویکرد شمشیري )

پروري در شناسیک و عشقبومی  افزایش حس زیباییي زیستاین رویکرد، هدف برنامه استنتاجی است. بر اساس

ورود گیرد. در بُعد محتوا ها شکلبوم در آننگرش بهتري نسبت به زیست بوم است تاآموزان نسبت به زیستدانش

آموزان باشد. در این نشوجود در داپروري و القاي مفهوم وحدتتواند بستري مناسب براي عشققصه و داستان می

-نظرمیتر بهشان با طبیعت براي دستیابی به هدف مورد نظر مناسبهاي عامیانه به دلیل پیوند ذاتیمیان قصه

 رسند.

 وجودبوم، عاطفه، عرفان اسالمی، عشق، وحدتي درسی، سواد زیستبرنامه هاي کلیدي: واژه

 

 چکیده تفصیلی

تربیت را بر آن داشته تا وپایداري زندگی انسان، اندیشمندان قلمروي تعلیمبوم و درخطربودن بحرانهاي زیست

هایی در این باره و برنامه تواند این پایداري را تضمین کند تأمل کردهوتربیت میي این پرسش که آیا تعلیمدرباره

مرکزهایی تربیتی شده، سش اشارهتربیت تا آنجا است که براي پاسخ به پرودهند. اهمیت این مسأله در تعلیم ارائه
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کرد. این مرکز جهت حفظ پایداري زندگی اشاره« 1بوممرکز سواد زیست»توان به ي آنها میایجاد شده که از جمله

 هایی آموزشی، در این عرصه گامهایی عملی بردارند.کند تا با طراحیانسان، مدارس را تشویق می

است. ي درسی برخی کشورها واردشدهدر برنامه 2سواد محیط زیستیي با چنین احساس نیازي است که برنامه

شد تا ارزش و اهمیت کاربردهبه 1110ي در دهه 4و فریتجف کاپرا 1ي دیوید اُروسیلهواژه نخستین بار بهاین دانش

ان را به آموزمحیطی دانششود. سواد زیستتربیت معرفیوبوم به گفتمان تعلیمي زمین و زیستسالمت کره

شوند و آنها را در محیطی آگاههاي پیچیده و ضروري زیستکند که از مسألهدانشها و شایستگیهایی مجهزمی

. (http//www.edu.ov.mb)اش بدان وابسته است توانمند سازد. اي پایدارکه حیات انسانیدادن جامعهشکل

هاي ها و دغدغهها و حساسیت کافی به مسألهمحیطی کسی است  که با دانش، ابزارشخص باسواد از نظر زیست

محیطی به تر، سواد زیستگنجاند. به بیان سادهاش میکند و آنها را در زندگی و کار روزانهمیزیست محیطی توجه

محیطی افزون بر توانایی خواندن و شود. اُر بر این باور است که سوادزیستمیتوانمندي فهم انسان از محیط گفته

طلبد. در قلب انداز محیط زیست و همدلی با جهان زنده را میبینانه از چشمردن، دانشی ژرف و باریککحساب

 ي آگاهی، بینش، نگرش و اقدام وجود دارد. این برنامه، چهار مؤلفه

تربیت، آن را به گرمی وي تعلیمفشارد و عرصهمیبوم پايهرچند این برنامه، همواره بر حفظ پایداري زیست

دارد. به این معنا که برمیکاوي مبانی زیربنایی آن، از ضرورت نگاهی دوباره به این مبانی پردهپذیرفته، اما ژرف

اي گونهآموان را بهبومی دانشخواهد سواد زیستمندي است که میبینی نظاممحیطی جهانهرچند، سواد زیست

رسد نظرمیدهد، اما به ین میان شهروندانی مسئول پرورشدهد که به پایداري زندگی انسان بینجامد و در اپرورش

محوري روبرو است. از این رو، مبانی زیربنایی آن، رویکردي تربیتی را با انتقادهایی همچون القاي ضمنی انسان

دلیل حفظ پایداري زندگی انسان بوم، ارزش ذاتی داشته باشد و نه حفظ آن، بهطلبد که بر آن اساس، زیستمی

شناسیکیش یعنی عشق و وحدت وجود چنین تربیت با مبانی هستیورسد رویکرد عرفانی به تعلیمنظرمیشد. بهبا

باشد. از این رو هدف پژوهش حاضر، تواند رهاوردهایی غنی براي این برنامه داشتهکند و میمیامکانی را فراهم

بوم در ي سواد زیستبراي برنامه -(1167مشیري )بر اساس رویکرد ش -وتربیت عرفانیي رهاوردهاي تعلیممطالعه

تربیت ودو بعد هدف و محتوا است. در این پیوند، پس از مروري بر چیستی این برنامه، با شرح مبانی تعلیم

ویژه با تأکید بر دو ویژگی متمایز عرفان اسالمی، یعنی عشق و وحدت عرفانی، از دیدگاه پژوهشگر یادشده، به

شود. از همین رو است که پژوهش پیش رو رهاوردهاي این رویکرد عرفانی براي این برنامه تأمل میوجود، در باب 

 ي زیر است:گانهگویی به پرسشهاي سهدر پی پاسخ
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 محیطی چیست و چه نقدي بر این برنامه وارد است؟  ي سواد زیستبرنامه -1

 دو بعد هدف و محتوا چیست؟  تربیت عرفانی براي این برنامه درورهاوردهاي رویکرد تعلیم -2

 بومی چیست؟ تربیت زیستوبا توجه به این رویکرد، نقش معلم در تعلیم -1

آموزان پروري در دانششناسیک و عشقبومی  افزایش حس زیباییي زیستبر اساس این رویکرد، هدف برنامه

دادن شناختی ژرف و دستفزون بر بههاي عاطفی و احساسی، ابوم است، تا با مرکز قراردادن جنبهنسبت به زیست

ورزي وارد قلمرو نگرش شود ویژه محبت و عشقعاطفه به ي عاطفی و شناختی،دادن هر دو جنبهدر نتیجه پوشش

دلیل یگانگی طبیعت با گیرد. با این رویکرد، پایداري زندگی انسان، بهبوم شکلو نگرش بهتري نسبت به زیست

-ي نگرشی که عنصرهاي آگاهی، بینش و روشنیابد و  بنابراین چنین شیوهاتی میانسان و وحدت وجود، ارزش ذ

 بوم مؤثرتر خواهدبود. شدگی را در خود دارد در حفظ زیست

ادبیات  در این پیوند، پیشنهاد عملی این مقاله، ورود طلبد.دستیابی به این هدف، محتواي مناسب خود را می

ي کائنات هستی، ورزي به همهکه بر یگانگی کل جهان و عنصر عشقي درسی است که  عرفانی به این برنامه

دلیل کارکردها و شگردهاي عاطفی اي ویژه  بهگونهادبیات درکل و ادبیات عرفانی، در این رویکرد بهتأکید بورزد. 

-با طبیعت فراهمورزي و احساس یگانگی کردن عشقتواند بستري مناسب در جهت درونیمی 1همچون همدلی

کند و بر آن است که براي بر اساس این رویکرد، انتخاب محتوا، خود را به ادبیات عرفانی ایرانی محدود نمیکند. 

هاي عرفانی آموزان و نگاهی دوباره به پرورش ادراک ایشان، باید امکان دیدن ادبیاتپرورش قدرت شهود دانش

 یابندتو به جامعیت اندیشگانی نیز دستگون را بر ایشان گشود تا در این پرگونه

چنین رویکردي نه تنها براي مبانی این برنامه بلکه دیگر اجزاي آن، همچون نقش مربی نیز رهاوردهایی به ارمغان 

 2گر و منتقدي ادبی. در این حالت، معلم، همچون تسهیلدارد. عنصر معلم در این برنامه بسیار مهم وکلیدي است

آموزان از انباشتهاي شناختی نیست، بلکه در جریان خوانشهاي که کارش پرکردن ذهن دانشکند که میعمل

آموزان، خود در فرآیند کشف و کند و ضمن اینکه دانشادبی، در فرآیند مشارکت و همدلی عاطفی مشارکت می

-شدگی سوق مین را به روشنآموزاانداختن از ابعاد ادبی عرفانی آثار ادبی، دانششهود فعال هستند، معلم با پرده

آموزان عشق بورزد زیرا به تعبیر دهد. بنابراین، معلم در این برنامه نقشی دوگانه دارد. نخست خود او باید به دانش

گیرد و از سوي دیگر باید اي آموزشی شکلپستالوزي ذات تربیت در محبت است پس عشق و محبت باید در رابطه

اموزان را داشته باشد زیرا در چنین ی،  توأمان، توانایی همدلی با اثر ادبی و دانشبتواند در فرآیند خوانش ادب

، است که امکان -که عنصر بنیادینش عشق و محبت است-آموز گر و دانشاي میان تسهیلي دوسویهرابطه

-ا یگانه میگر و محیط زیست رآموز، خود، تسهیلآید و دانشبوم فراهم میاحساس یگانگی با جزءهاي زیست

                                                   
1 Empathy 

2Facilitator storyteller  
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 دانند.

 

 مقدمه -3

بومها و ي اوزون، آلودگی آب و هوا، تخریب زیستبحرانها و مشکلهاي روزافزون محیط زیست همچون تخریب الیه

محیطی باید گامهایی است که براي بهبود و حل بحرانهاي زیستبودهشکار حیوانها همواره با این هشدار همراه

"جنبشهاي محیط زیستی"دامهاي سیاسی و جنبشهاي اجتماعی همچون برداشت. درپیوند با این موضوع، اق
با 1

هدف مدیریت نگهداري از  و نظارت بر منبعهاي طبیعی از راه تغییر در سیاست عمومی و رفتارهاي شخصی 

رسد. در اینجا است که تعلیم و تربیت احساس نظرمیاست. با وجود این، چنین اقدامهایی ناکافی بهگرفتهصورت

 1و فریتجف کاپرا 2شود و بنابر آنچه مربی آمریکایی، دیوید اُرمیي عملکند و براي اقدام وارد عرصهؤلیت میمس

عنوان ( و به1117؛ کارپا، 1112گذارد )اُر، میتربیت گامونامند این مفهوم  به تعلیمبومی می(، سواد زیست1110)

 (. 2001، 4)استرلینگرود کارمیي زمین بهارزشی نوین براي حفظ کره

کاربردند به 1110ي اي است که نخستین بار دیوید اُر و فریتجف کاپرا در دههواژهمحیطی ، دانشسواد زیست   

بوم، کنند. سواد زیستتربیت معرفیوبوم را به گفتمان تعلیمي زمین و زیستتا ارزش و اهمیت سالمت کره

شوند و بوم آگاههاي پیچیده و ضروري زیستکند تا از مسألهایی مجهزمیآموزان را به دانشها و شایستگیهدانش

اش بدان وابسته است توانمندسازد. اي پایدار که حیات انسانیدادن جامعهآنها را در شکل

(http//www.edu.ov.mb)بوم آن است که چگونه با کاربست اصلهاي ي سواد زیستي برنامه. درحقیقت دغدغه

(. دیوید اُر، 61: 1115اي پایدار ساخت )کارپا، توان جامعهي آن میمحیط زیست و امکانهاي بالقوهدهی سازمان

گرفتن موضع فلسفی با درپیشتربیت و گذار به جهان پسامدرنیزم، ومحیطی، تعلیمسواد زیستدر کتابش، 

نیست و بنابراین زندگی بر روي  محیطی پایدارکند که فرهنگ نوین کنونی از نظر زیستگرایی اظهارمیپسانوین

توان گفت فرهنگ پایدار حتی در مدت با تهدید جدي روبرو است. با روند کنونی، میي زمین در طوالنیکره

رفت. بنابراین اُر که امیدوار است بتوان فرهنگ، اخالق مدنی و فناوري را به سوي پایداري مدت ازبین خواهدکوتاه

(. از زمان پیدایش این برنامه 1117، 7دهد )پراکاشبوم را پیشنهادمیسواد زیستکرد آموزش مدرنیزمه دایت

بوم، سواد زیست"اي با عنوان (، در مقاله2010)5و اسمیت 7است. کاترمکنزيگرفتهتاکنون پژوهشهایی صورت

                                                   
1Environmental Movements 
2David Orr 
3Fritjof Capra 

4Sterling 
5Prakash 
6 Cutter-Mackenzie 

7 Smith 
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کوشند تربیت میوکنند هرچند مربیان تعلیماظهارمی "تربیت درآموزش زیست محیطیوي تعلیمشدهپارادایم گم

بخشی زیست محیطی و تربیت شهروندان متعهد و فعال بهبودبخشنداما تحقیقهاي تا محیط زیست را از راه آگاهی

-زا بوده و با موفقیت اندکی همراه بودههاي ابتدایی مشکلبوم در مدرسهدهد که آموزش زیستمیشده نشانانجام

-شود نسبتبوم میعلم و سطحی که معلم مانع از کارایی سواد زیستاست. آنان این نارسایی را به دانش اندک م

کنند زندگی انسان با خطر جدي مواجه است و بوم تاکید و اظهارمیدهند. پژوهشهاي دیگر بر پایداري زیستمی

فردي  تربیت باید نقش خود را در باالبردن رشد شهروندانی خالق، آگاه، مسئول و متعهد در سطحوبنابراین تعلیم

 (.2001، 2؛ کارنز2005و همکاران،  1وجمعی ایفاکند )کامینو

تنیدگی تاریخی کند و درهمتربیت غرب انتقادمیوبوم از تعلیمنقدي بر سواداش، (، درمقاله2007هچنین لفی )

دوي آنها کند که چگونه هرمیدهد و به این مسأله توجهتربیت را با فرهنگ صنعتی مورد واکاوي قرار میوتعلیم

ي صنعتی و استعمارگري تربیت در خدمت جامعهواي مکانیکی هستند و چگونه این نظام تعلیمبینیي جهانزاده

هاي انجام شده در این باب را به دو رویکرد تقسیم کرد: رویکردي که این برنامه را توان پژوهشاست. در کل می

نوا است و رویکرد دیگر که نسبت به این برنامه موضعی ا آن همداند و ببوم مهم و ضروري میبراي پایداري زیست

 انتقادي دارد.

بوم و کمبودها و نارساییهاي آن، رهاوردهاي دو ي سواد زیستکوشد تا ضمن نقد برنامهاز این رو این مقاله می

-این مقاله پیشنهاد کند. همچنینوجود را براي این برنامه بیانعنصربنیادین عرفان اسالمی، یعنی عشق و وحدت

دلیل درگیرکردن مکانیزمها و ي درسی غیررسمی بهویژه برنامهي درسی بهدهد ورود قصه و داستان به برنامهمی

-پروري و القاي مفهوم وحدتتواند بستري مناسب براي عشقفرجامهاي عاطفیِ ذهن خواننده همچون همدلی می

کند. داستان و قصه با آفرینش موقعیتهایی آموزان فراهمدر دانشبوم وجود نسبت به جهان هستی از جمله زیست

رو با احساسهاي شخصیتهاي ادبی ي داستان از اینشناسیک، خوانندهانگیزند. از دیدگاهی عصبعاطفه را برمی

، کنندمیاي مغز به همان سان که هدفهاي خودمان را در زندگی واقعی تحریکشود که نورونهاي آینهمیهمراه

انگیزند. از دیدگاه منتقدان شناختی دلیل درگیري هدفهاي شخصیتهاي داستان را به همان شکل در ما برمی

ي احساسی است که در مغز اي متن  وحافظههاي  واسطهعاطفی با شخصیتهاي داستانی پیوند میان تجربه

(. 257: 2012شویم. )نیکوالیوا، یرمیاي درگشکل واسطهشوند و ما با شخصیتهاي ادبی نامستقیم و بهمیذخیره

-تر بهشان با طبیعت براي دستیابی به هدف مورد نظر مناسبهاي عامیانه به دلیل پیوند ذاتیدر این میان قصه

 دهد:میرسد. بنابراین این پژوهش به این سه پرسش پاسخنظرمی

 ؟  محیطی چیست و چه نقدي بر این برنامه وارد استي سواد زیستبرنامه -1

                                                   
1Camino 

2 Cairns 
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 تربیت عرفانی براي این برنامه در دو بعد هدف و محتوا چیست؟ ورهاوردهاي رویکرد تعلیم -2

 بومی چیست؟ تربیت زیستوبا توجه به این رویکرد، نقش معلم در تعلیم -1

 

 بحث و بررسی -8

 

 بومیپردازي سواد زیستمفهوم -0

کارگیرند. شکلی عملی بهبومی آنها را بهبوم این است که  افراد ضمن تسلط بر مفهومهاي زیستهدف سواد زیست

: 1117اند. )چارلز، خوردههاي عملی گرهاندازي استوار است که در آن مفهومها با مهارتبومی بر چشمسواد زیست

-میآموزان سراسر جهان در محیطهاي گوناگون براي داشتن محیط زیستی سالم اقدامهایی انجام(. دانش111

بوم در هایی آگاهانه براي سالمت زیستگذشته تاکنون موقعیتهایی که در جهت انجام اقدامدهند. از بیست سال 

گیرد: از ي گوناگونی را دربرمیاست. این اقدامها، گسترهپیشرفت چشمگیري داشته آموزان قرارگرفتهاختیار دانش

-هاي بیناملیومی و شرکت در شبکهبهاي زیستنهادن گروههاي نظارت بر کیفیت آب محلی گرفته تا بنیانپروژه

-وي تعلیمبستان اطالعات مربوط به تغییرهاي محیطی است. درحقیقت یکپارچگی فزایندهاي که کارشان بده

 (.111ي بسیاري از این اقدامها بوده است.  )همان، هاي درسی برانگیزانندهبوم در برنامهتربیت زیست

ها و شود  که با دانش، ابزارها و حساسیت کافی به مسألهمیگفته محیطی به کسیشخص باسواد از نظرزیست

بوم تر، سواد زیستگنجاند. به بیان سادهاش میکند و آنها را در زندگی و کار روزانهمیبوم توجههاي زیستدغدغه

ر توانایی خواندن و بوم افزون بشود. اُر بر این باور است که سوادزیستمیبه توانمندي فهم انسان از محیط گفته

 طلبد. بوم و همدلی با جهان زنده را میانداز زیستبینانه از چشمکردن، دانشی ژرف و باریکحساب

داند که موجودهاي زنده و بومی میکنش انسان و زیستاي از برهمبوم را فهم پایه(، سواد زیست1161راکسل )

 گیرد )هوا، آب، خاک و صخره(.غیرزنده را دربرمی

شود، یعنی افراد باید بتوانند آنچه را پذیر تعریفبوم باید در قالب رفتارهاي مشاهده(، سواد زیست1112بنابر راث )

-را در قالب شکلهاي مشاهده -شده و موضعشان نسبت به مسألهمفهومهاي کلیدي، مهارتهاي کسب -اندآموخته

اي جداگانه به بوم به عنوان رشتهتربیت زیستوتعلیمشد سرآغاز پیدایش گونه که گفتهدهند. همانپذیر نشان

تربیت محافظت از وهایی همچون تعلیمخیزد: رشتههایی گوناگونی برمیگردد و از رشتهبرمی 1170ي دهه

-شکلهاي نامبرده، بهي رشته، جغرافیا و آموزش علوم. در واقع همه2وري از منابعتربیت بهرهو، تعلیم1بومزیست

 اند. این برنامه بر چهار محور استوار است:کردهي این برنامه کمکگیر

                                                   
1Conservative education 

2Resource use education 
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 ي درونی میان نظامهاي طبیعی و اجتماعیرابطه-

 یگانگی انسان با طبیعت-

 گريفناوري و انتخاب-

 (.17-15: 1112ي زندگی انسانی)راث، یادگیري تدریجی از راه چرخه-

 جوددارد: محیطی چهار مولفهي سواد زیستدر مرکز برنامه

تربیت یکی از آنها است. وتواند از فعالیتهاي بسیاري برخیزد که تعلیمبوم میآگاهی: آگاهی نسبت به زیست -1

 بوم است.بوم، حمایت عمومی از اقدامهاي دولتی در سیاستها و مدیریت زیسترهاورد اصلی آگاهی از زیست

کردن چارچوبی عقالنی ها است. دانش افزون بر فراهمدانش: رشد دانش چیزي فراتر از انباشت اطالعات و داده -2

گیریم است. خوانیم و یادمیکه اطالعات نوین را در خود بگنجاند نیازمند فهم، کاربست، تحلیل و ارزیابی آنچه می

 آموزان بسازد.اي که دانش را در دانششناسیکارگیري روشرشد دانش مستلزم تربیت است، یعنی  به

کند، فرآیندي باشد و آن را  درکبوم را داشتهي زیستشی که ارزش طبیعت را بداند و دغدغهنگرش: رشد نگر -1

ي باشد. بسیاري از مربیان بر این باورند که نگرشها بر پایهاي برخوردار میبینانه است و از اهمیت ویژهباریک

کند. بنابراین دهد تغییرمیمیيهاي گوناگون زندگی که افزون بر درون کالس درس خارج از آن هم روتجربه

بوم بسیار آورند )آموزش غیررسمی( براي کسب سوادزیستمیدستآموزان در طبیعت بههایی که دانشتجربه

 ضروري است.

 اقدام -4

بوم، رشد توانایی براي اقدام و مشارکت است که ي سواد زیستهدف نهایی )و شایددشوارترین( هدف برنامه

خودي خود فرآیندي پیچیده باشد. این مؤلفه مستلزم پرورش رفتارهاي نوینی است که بهفرآیندي پیچیده می

 است.
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 محیطیي سواد زیستمحورهاي برنامه

 

 بومي سواد زیستالف( نقدي بر برنامه

و دانند خوبی میبوم، تربیت شهروندانی آگاه و بادانش است که درمورد محیط زیست بهي سواد زیستهدف برنامه

بوم از بومی، ضامن حفظ زیستانجامد. به بیان دیگر داشتن سواد زیستبوم میاین موضوع به پایداري زیست

-بوم میمشکلهاي روزافزون زیست محیطی است. پرسش اینجا است که آیا تربیت شهروندان، تنها باسواد زیست

ا هر روز شاهد بحرانهاي بیشتر زیست بوم باشد؟ اگر پاسخ مثبت است چرتواند تضمینی براي پایداري زیست

بوم را درپی هایی تعهد و  اقدام براي حفظ زیستبودن از چنین مسألههرسد که تنها آگانظرمیمحیطی هستیم؟ به

 ندارد.

کند؛ یعنی انسانها در مرکز اهمیت و ارزش میرا القا 1مرکزياي ضمنی انسانگونهنقد دیگر اینکه این برنامه به

ترین جایگاه را به خود ترین و مهمهاي دیگر همچون گیاهان و جانوران  برجستهرند و نسبت به گونهقراردا

-دهند. انسان مرکز همه چیزاست و بر طبیعت چیره. بنابراین آزاد است که منبعهاي طبیعی و گونهمیاختصاص

(. در این برنامه محیط زیست از این 66:  2001هاي حیوانی را براي رسیدن به هدفهاي خود استثمارکند )آبرامز، 

خود خوديرو مهم است و باید براي حفظ پایداري آن کوشید که زندگی انسان در خطر است و حفظ طبیعت به

                                                   
1Anthropocentricism  

آگاهی عمومی از 
پیوند محیط  

زیست و زندگی 
 انسان

دانش و فهم از 
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 ارزش ذاتی ندارد، بلکه در خدمت برآوردن نیازهاي انسانی است. 

داشتن با طبیعت است، 1همدلی ي دیگر اینکه درحالیکه یکی از محورهاي این برنامه احساس یگانگی ومسأله

رسد که پاسخ نظرمیآموزان پروراند؟ بهتوان همدلی نسبت به طبیعت را در دانشپرسش اینجاست که چگونه می

باشد. اما به این مطلب اشاره شد که عنصر مهم این برنامه  2این برنامه به این پرسش، رشد مهارتهاي شناختی

در  .آموزان دارددانش 4شود و نیاز به درگیرکردن احساسیاخت حاصل نمیاست که این عنصر تنها با شن 1نگرش

ي روانشناسی به توصیف چگونگی تأثیر عواطف و احساسات پردازان حوزهطول بیست سال اخیر شماري از نظریه

( و این درست بر خالف تحقیقات و مطالعات سنتی پیشین 10: 2001اند )فرگاس، در شناخت مبادرت ورزیده

پردازند. این باشد. یعنی تحقیقاتی که به بررسی اثرات شناخت عقالنی و ذهنی بر روي عواطف و احساسات مییم

طوري که گردد. بهعنوان تابعی از ذهن و شناخت ذهنی انسان تلقیشد که عواطف و احساسات بهمینوع نگاه باعث

-طور خوکار دگرگون، عواطف و احساسات نیز بهبا ایجاد تغییر در نگرشها و شناختهاي حاصل از فعالیت ذهنی

نظران طرفه و سطحی چندان مورد قبول صاحبي خطی یک(. اما امروزه این رابطه170: 1167شوند )شمشیري، 

سوي تبیین و نظران بهي مطالعاتی قرارندارد. بلکه برعکس بیشتر توجه محققین و صاحبو پژوهشگران این حوزه

عنوان مثال اثراتی از قبیل است. بهشدهثبت و منفی افراد بر روي افکار و رفتارشان جلببررسی اثرات عواطف م

(. این آراء 114-111: 2001برد )مارک، توان نامتأثیر عواطف بر تجزیه و تحلیل و ارزیابی شناختی را می

« دل»یجه برسند که نظران و محققین به این نتشده صاحبي شناخت موجبهاي جدید در باب رابطهواندیشه

سادگی و بر اساس عنوان سرچشمه و منبع موجد عواطف( منطق و استداللهاي خاص خودش را دارد که به)به

 (.1: 2001توان آن را شناخت )فرگاس، قواعد منطقی معمول نمی

با جهان هستی آموزان آنها نگر به جهان هستی در دانشخواهد با پرورش نگاه کلکند که میاین برنامه ادعامی

رسد امکان دستیابی به چنین هدفی تنها با رشد مهارتهاي شناختی که رو به نظرمیاحساس یگانگی کنند. اما به

باشد. در حقیقت محدودیتهاي مهارتهاي شناختی به جهان تفاوتها و سپهر کثرتها و چندپارگیها دارد ضعیف

باشیم از راه کثرتها و چندپارگیها به وحدت برسیم انتظارداشتهدارد تا جهان یگانگی. بنابراین اینکه کثرتها تعلق

 رسد. نظرمیمتناقض به

-نظرمیدنبال چنین نارساییهایی و با توجه به هدفها و محورهایی همچون احساس یگانگی با طبیعت داشتن بهبه

کننده باشد آید کمکشمارمیبناي عمل در این برنامه  بهتواند به  قلمروي آگاهی و نگرش که سنگرسد آنچه می

شناسی شناسی و شناختتربیت عرفانی باشد. عشق در هستیوافزودن مبانی عاطفی، با الهام از ررویکرد تعلیم
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 اي بنیادین است.عرفان اسالمی مسأله

-میبینی عشق از صفات الینفک هستی محسوباصوأل سرمنشأ عشق ازهستی است. به بیان دیگر در این جهان

دانیم بنا به دیدگاه غالب عرفاي مسلمان چون هستی یکی است، و نه از اعراض ماهیت. و همانطور که میشود 

آید و همچنان میهاي هستی به حسابیعنی اصل وحدت بر آن حاکم است، به تعبیر دیگر عشق از جمله تجلی

-شدهو مراتب گوناگونی تشکیلشناسی عرفانی از درجات که وجود را درجات و مراتبی است، عشق نیز در هستی

 هاي زیر را برشمرد:توان مرحلهپیماید که می(. عشق انسانی سیري تحولی را می21: 1167است )شمشیري، 

شود. در این مرحله که عمدتأ در میعشق به خود: عشق به خود سرآغاز تجلی صفت عشق در انسان محسوب -1

-در بند احساسات عشقی نسبت به خود یا به تعبیر مکتب رواندوران طفولیت و اوایل کودکی است، انسان هنوز 

اي منفی است که بایستی آن را آید خودشیفتگی پدیدهکه به نظر میباشد. با آنمی« خودشیفتگی»گري تحلیل

در کودکان بین برد اما باید توجه داشت که اولین گام در سیر تکاملی عشق در انسان است. اولین گامی که 

خود »گیري دارد. به عنوان نمونه خودشیفتگی عاملی است که منجر به شکلي بسیار مهمی بر عهدهکارکردها

ي خویش نوعی گیري به نوبهشود. این شکلکودک می« خود اجتماعی»و سپس به دنبال آن« جسمی

اجتماعی محدود اي از خودشناسی که تنها به مرزهاي خودجسمی و خودشناسی را نیز به همراه دارد. البته مرحله

 شود.و محصور می

عشق به دیگري: این مرحله با چرخشی در سوگیري عشق و تغییر موضوع آن همراه است. دیدیم که پیش از   -2

سوي عشق نیز وگیري هویت اجتماعی فرد سمتاین مرحله، عشق معطوف به خود است اما به تدریج با شکل

 چرخد. این مرحله متشکل از تعدادي زیرمجموعه است:کند و به سوي موضوعی خارج از خود میتغییرمی

 الف( عشق به اطرافیان و وابستگان

 ب( عشق به دوستان

 ج( عشق به بزرگساالن مرتبط

 د( عشق به جنس مخالف

 ه( عشق به فرزند

وارد هاي قبلی را پشت سر گذارد، عشق به همنوع: اگر انسان بتواند به سالمت و به صورت کامل، منزلگاه -1 

اي خواهد شد که دیگر عشق در حد فردي خاص و معین محدود نیست. یعنی انسان در بند اسارت مرحله

باشد. زیرا فرد به تواند تمامی ابناء بشر را دوست داشتهماند بلکه این انسان رشدیافته مینمیمعشوقی ویژه باقی

-مشترک و به تعبیري احساس وحدت شده ياي از رشد عاطفی رسیده که داراي نوعی احساس و عاطفهدرجه

-ي دنیا را که باشند، فراهمنوعان در هر گوشهي عشق به همگان وتمامی هماست. همین احساس وحدت، زمینه
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 آوردمی

آورد. میتري را براي انسان فراهمي متعالیعشق به مخلوقات و کاینات: رشد و تکامل در منزلگاه قبلی، درجه-4

ورزد، بلکه فراتر از آن قادر است تمامی مخلوقات نوعان خویش عشق مین، انسان نه تنها به هماي که در آدرجه

ي شناختی عواطف بنیادي وجود باشد. چراکه با تمام وجود و از اعماق قلب خویش )جنبهوکاینات را دوست داشته

-چنین انسانی دیگر همماید. ایننانسانی(، با تمامی آنها احساس یگانگی و به تعبیر عرفانی احساس وحدت می

اي از یک حقیقت کند. بلکه برعکس خود را جلوهنمینوعان خود را از سایر بخشهاي هستی جداو منفک درک

هاي آن سایه افکنده است. این احساس متعالی به داند. حقیقتی که بر تمامی جهان هستی و پدیدهواحد می

با جهان معناي واقعی رهایی است. چرا که اسارت واقعی نیز چیزي شدن بخشد. یکیانسان آزادي و رهایی می

 باشد.ها نمیدست و پا زدن در سپهر کثرتها و تعلق خاطر ووابستگی به آن

نوعان و عشق به کاینات( منجر به شناخت خود حقیقی ي قبلی )یعنی عشق به همعشق الهی: اگر دو مرحله -7

لهی چیزي نیست جز شناخت ذات هستی یا حقیقت محض )همان، گردد، این مرحله یعنی عشق ادر فرد می

117-111.) 

گنجد؛ یعنی شخصی که به این مرحله از ي چهارم میورزي به طبیعت در مرحلهبنا بر سیر تکاملی عشق، عشق

شود و نمیورزي رسیده است، چنان روحش گسترده است که میان موجودهاي زنده و غیرزنده تمایزي قایلعشق

اي از حقیقت غایی است و آسیب رو که مانند انسانها جلوهي طبیعت را دارد، از اینهمه همدل است. او دغدغهبا 

ي رود و همهبه آن برابر با آسیب به جهان هستی و کل کاینات است. در اینجا چیرگی انسان بر طبیعت از بین می

ي خودارزشمند است زیرا بنابر اصل وحدت وجود همهخودي یابند و بهبوم ارزش ذاتی میموجودها از جمله زیست

بوم که بیشتر بر شایستگیهاي شناختی آنها تجلی وجودي الیتنهایی است. بنابراین برخالف مبانی سواد زیست

بینی کند و البته با جهانمیبوم فراهمورزي بر مبناي عرفان اسالمی راه را براي حفاظت زیستتاکیددارد، عشق

-تر میقید و شرطهاي عاطفی و البته به شناختی ژرفتر و بیهاي شناختی دارد و هم جنبههم جنبهمتفاوت که 

 انجامد.

 همدلی 

وجود نسبت به طبیعت، ورزي و وحدتیکی از رهاوردهاي عاطفی عنصرهاي بنیادین عرفان اسالمی، یعنی عشق

مهمترین مهارتهاي اجتماعی است و همواره در عنوان توانایی فهم احساس دیگران یکی از همدلی است. همدلی به

گیرد. اما را دربرمی 1اي از پژوهشهاي مربوط به سواد احساسیاي دارد و بخش گستردهتربیت جایگاه ویژهوتعلیم

تدریج در نوجوانی و طور عادي از سن چهارسالگی آغاز و بهکند و بهاي خودکار ظهورنمیگونهاین توانایی به

                                                   
1 Emotional Literacy 
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شود و تواند آموزش دادهطور ویژه میطور کلی و همدلی بهحال سواد احساسی بهکند. با اینرشدمیبزرگسالی 

تربیت احساسی و(.  یکی از بسترهاي مناسب چنین تعلیم241: 2011دراینجا معلم نقش حیاتی دارد )نیکوالیوا، 

ی احساس و پاسخهاي عاطفی مخاطب به گیرد. بازنمایمیویژه قصه و داستان صورتو عاطفی از راه ادبیات، به

ي چگونگی متن که همواره در مطالعات و نقد ادبیات مطرح شده بر قلمروي نوینی است که هدفش مطالعه

درگیري مکانیزمهاي عاطفی و شناختی مخاطب با متن است. به بیان دیگر در هنگام خواندن متن ذهن و متن 

شود و برآیندهاي چنین گري متن بازنمایی میذهنی چگونه با واسطهکنشی دارند و عاطفه و شناخت چگونه برهم

یابد. این پرسش که اي میدرگیري عاطفی چیست؟ در این پیوند، تعریف و مکانیزم همدلی مفهوم گسترده

نظران با کند از سوي صاحبویژه داستان چگونه با آن همدلی میمخاطب در هنگام خواندن متن ادبی به

است. درگیرکردن احساس مخاطب با شخصیت داستان ممکن است به برخی اگونی روبرو بودهپاسخهاي گون

( بر این باور است همدلی برآیند 1114، )1باشد. اُتلیاي در داستان مربوط شگردها یا بازنمایی عنصرهاي ویژه

است زیرا او با هاي شخصی خواننده به الگوهاي پاسخهاي احساسی شخصیتهاي قصه و دااستان پاسخ تجربه

(، 1111) 1و کویکن 2داند. بنا بر مایِلشود و آ نرا از آن خود میمیها واحساسهاي شخصیت سهیمهدفها، برنامه

هاي ي میان تجربهها رابطهاست. یعنی آن تجربههاي احساسی خواننده وابستههاي احساسی متن به تجربهتجربه

وکویکن  4دهند. لوورسمیدهد نشانوقعیت مشابه از خود بروزمیاي را که سوژه در مپیشین سوژه و همدلی

ي آن وسیلهکند که خواننده بهي شکاف عملعنوان مکانیزم پرکننده(،  بر آنند که همدلی ممکن است به2004)

 کند.میاندازتر کاملي طنینویژگیهاي شخصیتها را با تصویر روانشناسانه

هاي ارزیابانه و دهد که جنبهمیاست. یعنی به خواننده اجازه 7کردن فرآیند فهماز دیگر کارکردهاي عاطفه هدایت

(. در اینجاست که همدلی با شخصیتهاي  قصه 77: 1161کارگیرد. )مایِل، تجربی مفهوم خود را در فرآیند فهم به

گیرشدن در آن انجامد. همدلی از جمله مهمترین سازوکارهاي داستان است. داستان و دربه خودشناسی می

مرحله به پایان آن بهگردد تا خواننده همراه با شخصیتهاي داستان سفر خود را آغازنموده و مرحلهمیموجب

هاي پنهان گردد. سفري که از خالل آن، خواننده با دنیاي درونی خویش یعنی با احساسات، افکار و انگیزهنزدیک

 کند.میي داستان کشفرا در آینه شود. به دیگر سخن، خواننده خودمیخود مواجه

وجود شناسیک عشق و وحدتویژه  همدلی که برخاسته از  چنین بینشی هستیبازنمایی رهاوردهاي عاطفی و به

این منظور دراین قسمت کرد. بههاي عامیانه مشاهدهتوان در قصهنسبت به محیط زیسیت و اجزاي آن است  را می
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 پردازیم. می 1وري فارسی، پیلهمیانههاي عابه تحلیل یکی از قصه

                                                   
1

 پیله ور 

یا رفت. زن پیله ور دیگر یکی بود؛ یکی نبود. پیله وري بود که یک زن داشت و یک پسر شیرخوار به نام بهرام. هنوز پسر را از شیر نگرفته بودند که پیله ور از دن

صرف بزرگ کردن پسرش کرد. کم کم هر چه در خانه داشت فروخت خرج کرد و تا بهرام را به هیجده سالگی رساند دیگر چیزي براش شوهر نکرد و هم و غمش را 
است  فرزند دلبندم! شانزده هفده سال»باقی نماند, مگر سیصد درم پول نقره که براي روز مبادا گذاشته بود. یک روز اول صبح, بهرام را از خواب بیدار کرد و گفت 

نیاوردم تا تو را به این  پدرت چشم از دنیا بسته و مادرت پاي تو بیوه نشسته. شکر خدا هر جور که بود دندان گذاشتم رو جگر. با خوب و بد دنیا ساختم و اسم شوهر
یک دست چیزي بخري و از دست دیگر چیزي سن و سال رساندم. حاال دیگر باید زندگی را رو به راه کنی و کسب و کار پدرت را پیش بگیري. بروي بازار, از 

بعد رفت از باالي رفت کیسه اي را آورد. گرد و خاکش را تکاند. درش را واکرد و صد درم « بفروشی و پول و پله اي پیدا کنی که بتوانیم چرخ زندگیمان را بگردانیم.

بهرام پول را گرفت؛ از خانه رفت بیرون و به طرف بازار راه افتاد. داشت از چار » شروع کن.این را بگیر و به امید خدا کارت را »از توي آن درآورد داد به بهرام. گفت 
چرا بی خودي جانور بیچاره را آزار می »سوق بازار می گذشت که دید چند جوان گربه اي را کرده اند تو کیسه و گربه یک بند ونگ می زند. بهرام رفت جلو پرسید 

این کار چه فایده اي »بهرام گفت « نمی خواهد دلت به حالش بسوزد! االن می بریم می اندازیمش تو رودخانه و راحتش می کنیم.»جوان ها جواب دادند « دهید؟
م صد بهرا« اگر خیلی دلت می سوزد, صد درم بده به ما, گربه مال تو.»گفتند « دارد؟ در کیسه را وا کنید و بگذارید حیوان زبان بسته هر جا که می خواهد برود.

خوبی هیچ وقت فراموش »فت درمش را داد و گربه را از کیسه درآورد و آزاد کرد. گربه به بهرام نگاه محبت آمیزي کرد؛ خودش را به پاي او مالید؛ پاش را بوسید و گ
بگو ببینم چه »ه خانه برگشت. مادرش پرسید و راهش را گرفت رفت و از آن به بعد گاهی به بهرام سر می زد. تنگ غروب, بهرام دست از پا درازتر ب« نمی شود.

بهرام هر چه را که آن روز در بازار دیده بود بی کم و زیاد تعریف کرد. مادرش هم با حوصله به حرفهاش گوش داد و آن شب « کردي؟ چه خریدي؟ چه فروختی؟

را خریدي؛ اما بهتر است بیشتر به فکر گذران زندگی خودمان باشی. امروز پسرجان! دیروز پولت را دادي و جان جانوري »چیزي به او نگفت. فردا صبح, مادر گفت 
بهرام پول را گرفت و باز راه افتاد طرف بازار. نرسیده به میدان شهر دید « صد درم دیگر می دهم به تو که بروي بازار دنبال داد و ستد و رزق و روزیمان را در بیاري.

گفتند « این سگ را کجا می برید؟»اند و به ضرب چوب و چماق او را می برند جلو. بهرام دلش به حال سگ سوخت. گفت چند جوان به گردن سگی قالده انداخته 
این کار چه فایده دارد؟ قالده از گردنش بردارید و بگذارید این حیوان باوفا براي خودش »بهرام گفت « می خواهیم ببریم از باالي باروي شهر پرتش کنیم پایین.»

بهرام صد درهم داد و سگ را آزاد کرد. سگ دو سه مرتبه دور بهرام گشت؛ دم « اگر خیلی دلت به حالش می سوزد صد درم بده آزادش کن.»گفتند « بگردد.آزاد 
روز هم, مثل دیروز,  و از آن به بعد گاهی به بهرام سر می زد. بهرام غروب آن« اي آدمی زاد شیر پاک خورده! خوبی کردي, خوبی خواهی دید.»جنباند و گفت 

وز سوم, مادر بهرام شرمنده و دست خالی برگشت خانه. مادرش وقتی شنید بهرام دوباره ولش را از دست داده غصه دار شد و با او تندتر از روز پیش صحبت کرد. ر

بهرام پول را گرفت و رفت « آه نداریم که با ناله سودا کنیم.امروز دیگر روز کسب و کار است. اگر این صد درم را هم از دست بدهی دیگر »صد درم داد به او و گفت 
دید سه چهار  بازار؛ اما هر چه این طرف و آن طرف گشت چیزي براي خرید و فروش پیدا نکرد. نزدیک غروب رفت کنار دیواري نشست تا کمی خستگی در کند که

یک جانور »جواب دادند « توي این جعبه چی هست که می خواهید آن را آتش بزنید؟»پرسید نفر دارند هیزم جمع می کنند و می خواهند جعبه اي را آتش بزنند. 
اگر خیلی دلت به حالش می سوزد صد درم بده, این جعبه مال »گفتند « این کار را نکنید. آزادش کنید برود دنبال کار خودش.»گفت « قشنگ و خوش خط و خال.

اینجا نه! ببر بیرون شهر »بهرام نتوانست طاقت بیاورد و پول هاش را داد جعبه را گرفت. خواست درش را واکند, گفتند « تو. آن وقت هر کاري می خواهی با آن بکن.
 چرا می خواهی فرار»بهرام جعله را برد بیرون شهر و تا درش را باز کرد, دید ماري از توي آن خزید بیرون. ترسید و خواست فرار کند که مار گفت « درش را واکن.

بهرام سر به گریبان روي تخته « کنی؟ ما هیچ وقت به کسی که به ما آزار نرسانده, آزار نمی رسانیم. به غیر از این, تو جانم را نجات داده اي و من مدیون تو هستم.

راي مار تعریف کرد و آخر سر گفت بهرام سرگذشتش را ب« چرا یک دفعه غصه دار شدي و زانوي غم بغل گرفتی؟»سنگی نشست و به فکر فرو رفت. مار پرسید 
از دست تو چه »بهرام گفت « غصه نخور! همان طور که تو به من کمک کردي, من هم به تو کمک می کنم.»مار گفت « حاال مانده ام که با چه رویی بروم خانه.»

ندارد. تو را می برم پیش او و شرح می دهم که تو چه جور پدر من رییس مارهاست و به او می گویند کیامار و جز من فرزندي »مار گفت « کمکی ساخته است؟
انی چه چیزي جانم را نجات دادي و نگذاشتی بچۀ یکی یک دانه اش در آتش بسوزد و خاک و خاکستر شود. آن وقت پدرم از تو می پرسد به جاي این همه مهرب

ت چیز دیگري به تو بدهد قبول نکن. رو حرفت بایست و بگو همان چیزي را می خواهم می خواهی به تو بدهم. تو هم بگو انگشتر سلیمان را می خواهم. اگر خواس
سرش خوشحال بهرام قبول کرد. مار او را برد پیش پدرش و هر چه را که به سرش آمده بود از سیر تا پیاز تعریف کرد. کیامار که بی اندازه از آزادي پ« که گفتم.

من چیزي نمی خواهم؛ اما اگر می خواهی چیزي به من »بهرام گفت « مه مهربانی هر چه می خواهی بگو تا به تو بدهم.به جاي این ه»شده بود, به بهرام گفت 

« انگشتر سلیمان پشت به پشت از سلیمان رسیده به من و همه سفارش کرده اند آن را دست هر کس و ناکس ندهم.»کیامار گفت « بدهی انگشتر سلیمان را بده.
پسر! پشت پا »کیامار گفت « این طور است, من هیچ چیز از شما نمی خواهم. جان فرزندت را هم براي این نجات ندادم که چیزي به دست بیارم. اگر»بهرام گفت 

م باز هم حرفش بهرا« نزن به بخت خودت. تو جان تنها فرزندم را از مرگ نجات دادي و نگذاشتی اجاقم خاموش شود. از من چیزي بخواه و بگذار دل ما خوش باشد.
ه می دانی اگر انگشتر سلیمان به چنگ اهریمن بیفتد دنیا را زیر و زبر می کند. نه! آن را از من نخواه. این انگشتر باید پیش کسی باشد ک»را تکرار کرد. کیامار گفت 

دیگر جوابی نداشت, بهرام را خوب ورانداز کرد و انگشتر سلیمان کیامار که « از کجا می دانی که من پاکدل و دلیر نیستم؟»بهرام گفت « هم پاکدل باشد و هم دلیر.
به روي »بهرام گفت « مبادا به کسی بگویی چنین چیزي پیش تو است. همیشه آن را نزد خودت نگه دار و نگذار کسی از وجودش بو ببرد.»را داد به او. گفت 

پس بدان وقتی این »مار گفت « نه!»بهرام گفت « ر پرسیدي که این انگشتر به چه درد می خورد؟اي جوان! از کیاما»و از پیش کیامار رفت بیرون. مار گفت « چشم!

ان آدمی زاد برایت انگشتر را به انگشت میانیت بکنی و روي آن دست بکشی, از نگین آن غالم سیاهی بیرون می آید و هر چه آرزو داري, از شیر مرغ گرفته تا ج
شد. زود انگشتر را به انگشتش کرد و چون گرسنه بود آرزوي شیرین لو رد و رو نگین آن دست کشید. به یک چشم بر هم زدن غال بهرام خوشحال « آماده می کند.

با دلواپسی  سیاهی ظاهر شد و یک بشقاب شیرین پلو گذاشت جلوش. بهرام سیر دلش غذا خورد و پا شد راه افتاد طرف خانه اش. همین که رسید خانه, مادرش
از امروز دیگر نانمان تو »بهرام نشست, همه چیز را مو به مو براي مادرش شرح داد و آخر سر گفت « چرا دیر آمدي؟ تا حاال کجا بودي؟ چه می کردي؟»پرسید 
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کنم و جاش یک می خواهم اول این کلبه را خراب »بهرام گفت « حاال خیال داري چه کار بکنی؟»مادرش خوشحال شد. گفت « روغن است و روغنمان تو شیره.

نه! بگذار این کلبه که من با پدرت در آن زندگی کرده ام و خاطره هاي خوبی از آن دارم سرپا بماند. تو کمی آن ورتر براي خودت »مادرش گفت « کاخ بلند بسازم.

آرزوهاي خودش را برآورده کرد. از آن به بعد,  بهرام حرف مادرش را پذیرفت و« هر جور کاخی که می خواهی درست کن. من اینجا زندگی می کنم و تو هم آنجا.
دشاه می بهرام خوب می خورد, خوب می پوشید و خوب می خوابید. تنها چیزي که کم داشت یک همسر خوب بود. روزي از روزها بهرام داشت از جلو قصر پا

و از همان جا برگشت خانه و مادرش را فرستاد خواستگاري « کردم.دختري را که شایستۀ من است پیدا »گذشت که چشمش افتاد به دختر پادشاه. با خودش گفت 
« می خواهم پادشاه را بببینم.»دختر پادشاه. مادر بهرام بعد از اینکه از دربان قصر اجازة ورود گرفت؛ از جلو نگهبان ها گذشت, رفت تو قصر و به خواجه باشی گفت 

آمده ام دخترت را براي پسرم خواستگاري »مادر بهرام گفت « حرفت چیست؟»هرام را خواست و از او پرسید خواجه باشی رفت به پادشاه خبر داد. پادشاه مادر ب
قربانت »وزیر در گوش پادشاه گفت « با این پتیاره که جرئت کرده بیاید خواستگاري دختر ما چه کنم؟»پادشاه عصبانی شد و از وزیر دست راستش پرسید « کنم.

« جلو پاش که نتواند بلند کند. کابین دختر را سنگین بگیر, خودش از این خواستگاري پشیمان می شود و راهش را می گیرد و می رود. گردم! سنگ بزرگی بنداز

سالم است و هنوز کار و باري ندارد؛ اما جوان پاکدلی است. چهار ستون بدنش »مادر بهرام جواب داد « پسرت چه کاره است؟»پادشاه رو کرد به مادر بهرام و پرسید 
مگر من به هر کسی دختر می دهم. کسی که می خواهد دختر من را بگیرد باید ملک و امالک زیادي داشته باشد؛ »پادشاه گفت « در زندگی کم و کسري ندارد.

وي طالي ناب کابینش بکند و شب هفت بار شتر طال و نقره شیر بهاي دخترم بکند؛ هفت تکه الماس درشت به تاجی بزند که به سر او می گذارد؛ هفت خم خسر
برو »پادشاه خندید و گفت « اي پادشاه! این ها که چیزي نیست از هفت برو به هفتاد.»مادر بهرام گفت « عروسی هفت فرش زربافت مروارید دوز زیر پایش بیندازد.

ام آنچه را که پادشاه خواسته بود به کمک انگشتر آماده کرد و آن ها را مادر بهرام برگشت خانه و شرط و شروط پادشاه را به پسرش گفت. بهر« بیار و دختر را ببر.
اشته باشید و حاال بشنوید از به قصر پادشاه برد و دختر را به خانه اش آورد. هفت شبانه روز جشن گرفتند, شهر را آذین بستند و شد داماد پادشاه. این را تا اینجا د

لدادة همین دختري بود که بهرام او را به زنی گرفته بود. وقتی خبر رسید به او دنیا جلو چشمش تیره و تار شد. با خود گفت پسر پادشاه توران! پسر پادشاه توران د

رد به و شروع ک« له ور؟چطور شده این دختر را نداده به من که پسر پادشاهم و دو سه مرتبه کس و کارم را فرستاده ام خواستگاري و او را داده اند به پسر یک پی»
قصر پادشاه. پسر پادشاه توران  پرس و جو و فهمید پسر پیله ور هر چه را که پادشاه از او خواسته, از طال گرفته تا مروارید و الماس و نقره, فراهم کرده و فرستاده به

این همه ثروت را از کجا آورده و هر جور که شده دختر  با اطرافیانش مشورت کرد که چه کند و چه نکند و آخر سر به این نتیجه رسید که باید بفهمد پسر پیله ور
برو از ته و توي این قضیه سر در بیار و اگر می توانی دوز و کلکی سوار کن و دختر را براي من بیار تا از »را از چنگ او درآورد. این بود که به پیرزنی افسونگر گفت 

به سمت شهري که بهرام در آنجا زندگی می کرد, راه افتاد و بعد از سه ماه به آن شهر رسید. پیرزن همان پیرزن بار سفر بست و « مال و منال دنیا بی نیازت کنم.
« با خانم این قصر.»پیرزن گفت « با کی کار داري؟»روز اول نشانی قصر بهرام را به دست آورد و فرداي آن روز رفت و در زد. کنیزها در را باز کردند و از او پرسیدند 

غریب و آواره ام. من را به خانه ات راه بده, همین که خستگی درکردم زحمت کم می کنم و راهم را می گیرم و »پیرزن را بردند پیش دختر. پیرزن گفت کنیزها 

ا می پلکید و در پیرزن در قصر دختر پادشاه جا خوش کرد. روز و شب در میان کنیزه« خوش آمدي! هر قدر که می خواهی بمان.»دختر پادشاه گفت « می روم.
او شد. پیرزن  میان حرف هاش آن قدر از خلق و خوي مهربان و بر و روي بی همتاي دختر پادشاه دم زد که یواش یواش خودش را در دل دختر جا کرد و رازدار

ه ام؛ اما هیچ وقت ندیده ام که دم و دستگاه عزیز دلم! من چیزهاي عجیب و غریب زیادي در این دنیا دید»یک روز که فرصت را مناسب دید به دختر پادشاه گفت 
نمی دانی شوهرت این همه »پیرزن پرسید « من هم تا حاال چنین چیزي را ندیده بودم.»دختر گفت « پسر یک پیله ور از دم و دستگاه پادشاه آن کشور باالتر باشد.

شب که شد وقتی دختر « حتماً از او بپرس, یک روز به دردت می خورد.»یرزن گفت پ« نه. تا حاال به من نگفته.»دختر جواب داد « ثروت را از کجا پیدا کرده؟
براي تو چه »بهرام که انتظار چنین سؤالی را نداشت گفت « تو که پسر یک پیله وري این همه ثروت را از کجا آورده اي؟»پادشاه به خوابگاه رفت, از بهرام پرسید 

دختر از رفتار بهرام دلتنگ شد و « این حرف ها به تو نیامده.»بهرام گفت « تو هستم. می خواهم همه چیز را بدانم. من شریک زندگی»دختر گفت « فرقی می کند؟

مبادا کسی از »ارش کرد از آن شب به بعد بناي ناسازگاري را گذاشت. بهرام که می دید روز به روز مهر زنش به او کمتر می شود, داستان انگشتر را براش گفت و سف
دختر هر چه را که از بهرام شنیده بود بی کم و زیاد به گوش پیرزن رساند. پیرزن یک روز که « قضیه بو ببرد یا جاش را یاد بگیرد که زندگیمان بر باد می رود. این

به چاک و با زحمت زیاد خودش را رساند به همه سرگرم بودند, خودش را رساند به خوابگاه بهرام و دختر پادشاه؛ انگشتر را از باالي رف برداشت و بی سر و صدا زد 
نگین آن دست کشید و از پسر پادشاه توران. انگشتر را داد به دست او و همه چیز را براي او تعریف کرد. پسر پادشاه توران انگشتر را به انگشت میانیش کرد, رو 

کاخ بهرام و دختر پادشاه را یکجا برایش بیاورد؛ و غالم سیاه در یک چشم به هم زدن غالم سیاهی که از نگین انگشتر پرید بیرون و رو به رویش ایستاد, خواست که 
کند؛ اما دختر روي کاخ دختر را حاضر کرد. همین که چشم پسر پادشاه توران افتاد به دختر دل بی تابش بی تابتر شد و تصمیم گرفت همان روز جشن عروسی برپا 

ار چهل روز مهلت گرفت. حاال بشنوید از بهرام! روزي که انگشتر سلیمان افتاد به دست پادشاه توران, بهرام خانه نبود و خوش نشان نداد و پس از گفت و گوي بسی

 جز پسر پادشاه توران.وقتی برگشت دید نه از کاخ خبري هست و نه از دختر پادشاه. آه از نهادش برآمد و فهمید انگشتر را دزدیده اند و این کار کار کسی نیست 
ر و سگ و گربه آمدند بهرام سر درگریبان و افسرده رفت کنار شهر, نزدیک خرابه اي نشست. سر به زانوي غم گذاشت و به فکر فرو رفت که چه کند. در این موقع ما

ما سنگ تمام گذاشت. من خوبی او را این جوان ما را از مرگ نجات داد و در خوبی کردن به »به سراغش و علت غم و غصه اش را فهمیدند. مار به سگ و گربه گفت 
شما زودتر »بهرام گفت « به روي چشم!»سگ و گربه گفتند « تالفی کردم؛ حاال نوبت شماست که بروید انگشتر سلیمان را از توران برگردانید و تحویل او بدهید.

بیابان گذشتند و رسیدند به شهر توران و رفتند به کاخ پسر پادشاه. سگ در سگ و گربه با عجله راه افتادند. از دشت و کوه و « بروید؛ من هم از دنبالتان می آیم.
پسر »زد. دختر گفت حیاط کاخ ماند و گربه رفت بی سر و صدا همه جا را گشت و دختر پادشاه را پیدا کرد. موقعی که دور و بر دختر خلوت شد, گربه با او حرف 

می دارد و وقتی می خواهد بخوابد آن را می گذارد در دهانش که کسی نتواند آن را از چنگش درآورد. اما اگر  پادشاه توران همیشه انگشتر را در جیب بغلش نگه

گربه برگشت پیش سگ و حرف هاي دختر پادشاه را بازگو « نتوانی آن را به دست آوري چهل روز مهلتی که از او گرفته ام تمام می شود و با من عروسی می کند.
آن وقت نشستند به گفت و گو که چه کنند, چه نکنند و قار و « ین امشب باید دست به کار شویم و انگشتر را از چنگش بکشیم بیرون.هم»کرد. سگ گفت 

به دام  مدارشان را گذاشتند. نصفه هاي شب, گربه و سگ رفتند توي کاخ. سگ در گوشه اي پنهان شد. گربه هم رفت تو آشپزخانه کمین نشست و موشی را
اگر می خواهی زنده »ت. موش همین که خودش را در چنگال گربه دید, زیک زیک کنان شروع کرد به التماس و از گربه خواست که او را نخورد. گربه گفت انداخ
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بردن حیوانها و در نتیجه انقراض نسل آنهاست. محیطی، یعنی از بیناین قصه بیانگر یکی از بحرانهاي زیست

اي از زندگی حیوانها، بلکه ي انسانها نسبت به حیوانها، نه تنها بخش عمدهجاي ناآگاهانه وگاه آگاهانهاقدامهاي نابه

ورزي به و همدلی با گربه، سگ و مار و احساس کند. اما بهرام با عشقبوم  را با خطري جدي روبرومیکل زیست

-کند. چنین بینشی هستیمیورزي است در برابر کل کاینات احساس مسؤلیتتعهدي که برآیند چنین عشق

دارد. شناخت به همراه آید، بلکه این درگیرکردن عاطفی است که با خودنمیشناسیک با شناخت صرف به دست

جدایی میان ارزش  1بومي اخالق زیستضرورت با اخالق توأم است. در بحثهاي مربوط به فلسفهاي که بهدرگیري

عنوان ابزاري براي رسیدن ذاتی وابزاري محیط زیست بسیار مهم است. ارزش ابزاري یعنی دیدن محیط زیست به

خود هدف است و نه در خدمت رسیدن انسان خوديمحیط زیست به به هدفهاي دیگر درحالیکه در ارزش ذاتی،

خیزد. محوري سنتی نسبت به محیط زیست به چالش برمیبوم با نگاه انساني اخالق زیستبه هدفهایش. فلسفه

-دهد. )دایرةهاي دیگر را مورد پرسش قرارمیي نخست، برتري مفروض اخالقی انسان نسبت به گونهدر وهله

فلسفی اِستنفورد(.این نوع ارتباط میان عاطفه، اخالق و شناخت از ویژگیهاي بارز مکتب عرفان اسالمی المعارف 

 است.

-و آگاهی 2کردن با طبیعت از راه شناختشد یکی از محورهاي این برنامه، احساس یگانگیگونه که گفتههمان

بیان دیگر شناخت ارزشهاي پرداخت. به بخشی است. یعنی براي رشد اخالق زیست محیطی باید به تربیت عقالنی

 آموزان و بهزیست محیطی است که برآیندش تربیت اخالق زیست محیطی است و با باالرفتن دانش اخالقی دانش

 یابد. اما این مسأله با دو مشکل اساسی روبرو است.میدنبال آن تعهد و اخالق زیست محیطی نیز گسترش

گردد. اگرچه رشد شناختی فرد تا                              میقی، تابع رشد شناختی محسوبنخست آنکه، رفتار و عواطف اخال

دارد اما هرگز شرط کافی نیست. در واقع صرف حدودي در بروز رفتار اخالقی و عواطف مربوط به آن دخالت

باشد. چه بسا کسانی که به ي امور اخالقی، متضمن انجام رفتار اخالقی نمیرسیدن به آگاهی و شناخت درباره

                                                                                                                                                          
برو دمت را بزن تو » گربه موش را رها کرد و گفت« شما فقط امر بفرما چه کار کنم, بقیه اش با من.»موش گفت « بمانی باید کاري را که می گویم انجام دهی.

حاال با هم می رویم به خوابگاه. وقتی به آنجا رسیدیم تو باید تند بروي جلو و »گربه گفت « دیگر چه فرمایشی دارید؟»موش دمش را زد تو فلفل و گفت « فلفل.
« ار را برایت انجام دهم که آب از آب تکان نخورد.طوري این ک»موش گفت « دمت را فرو کنی تو دماغ پسر پادشاه. بعدش هم آزادي بروي دنبال زندگی خودت.

به اتاق خواب پسر پادشاه  بعد, گربه و موش راه افتادند طرف خوابگاه و سگ, که خودش را به راهرو رسانده بود, به دنبالشان راه افتاد و هر سه بی سر و صدا رفتند
رد تو دماغ پسر پادشاه. پسر پادشاه چنان عطسه اي کرد که انگشتر از دهانش پرید به هوا. توران. موش یواش یواش از تختخواب رفت باال و یک دفعه دمش را ک

و تا از دروازة شهر نرفت سگ انگشتر را بین زمین و هوا قاپ زد و با چند خیز بلند خودش را به باغ رساند و با گربه که تند به دنبالش می دوید از قصر زد بیرون 
رد. گربه و سگ کمی که رفتند جلوتر, رسیدند به بهرام که داشت با عجله به سمت شهر توران می آمد. خوشحال شدند و انگشتر را بیرون به پشت سرش نگاه نک

شد خواست  دادند به دست او. بهرام انگشتر را کرد به انگشت میانیش؛ به نگین آن دست کشید و از غالم سیاه که در یک چشم به هم زدن پیش رویش ظاهر

بود که زنش, کاخش و همۀ دوستانش در جاي اولشان پیدا شوند. پسر پادشاه توران یک بند عطسه می کرد و هنوز آب لب و لوچه اش را خوب جمع نکرده خودش, 
ر به دست ناکسان نیفتد دید نه از انگشتر خبري هست و نه از دختر. بگذریم! بهرام به کمک انگشتر سلیمان هر چه را که الزم داشت تهیه کرد و براي اینکه انگشت

 .آن را به ژرف دریا انداخت و با دوستانش به خوبی و خوشی زندگی کرد

 (.11144بهمن  http://dastan78.blogfa.com ،20)برگرفته از وبالگ 

1Environmental Ethics  

2Cognition 

http://dastan78.blogfa.com/
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شوند و عالوه بر آن از نظر دانش اخالقی نیز در سطح بسیار باالیی هستند اما میلحاظ عقالنی رشدیافته محسوب

هایشان مطابق با ارزشها و قضاوتهاي اخالقی نیست. از سوي دیگر باید این واقعیت را در عمل رفتارها و داوري

-نماید. اصوأل میمیي نسبیت پیرويعقالنی بنا به ماهیت عقالنیت، از قاعده درنظر داشت که آگاهی و شناخت

هاي نسبی گرایی، و عدم ثبات منجرخواهدشد چرا که ذاتأ با پدیدهدانیم عقالنیت انسانی در نهایت به نوعی کثرت

 باشد. مواجه است و یا در صدد ایجاد کثرت می

-ورزي میي کائنات است. انسانی که به این مرحله از عشقه همهگفتیم که یکی از سلسله مراتب عشق، عشق ب

کند، بلکه فراتر از این در مقابل رسد نه تنها در برابر نوع انسان در قالب شهروند احساس تعهد و مسؤلیت می

کنند. در گرمیشود زیرا همگی نمود وجودي متعالی است که خود را در قالب کثرت جلوهي هستی متعهدمیهمه

"دیگري"رساند که گربه، سگ و مار حقیقت وحدت وجود انسان را به جایی می
نیستند بلکه آسیب به آنها  1

 آسیب به هستی است.

 

 گیرينتیجه

محیطی را مورد بررسی قرارداد و از جمله نقدهاي وارد به این برنامه ي سواد زیستاین مقاله نارساییهاي برنامه

 است از:عبارت

 گیرد میآموزان را نادیدهها و امکانهاي عاطفی دانشجنبهاین برنامه  -1

 کندمیمحوري را القااي ضمنی انسانگونهبه -2

 دست دهد.بینانه نسبت به جهان هستی را با ابزارهاي شناختی بهخواهد نگرش کلاین برنامه می -1

وجود  رفان اسالمی، عشق و وحدتگیري از رهاوردهاي تربیتی دو عنصر بنیادین عپژوهش حاضر برآن بود که بهره

هاي این برنامه است، هاي عاطفی که توجه ناکافی به آن یکی از نارساییدادن جنبهتواند ضمن پوششمی

ورزي به طبیعت آن را نه از آن رو که ابزاري براي کند که با عشقآورد و شهروندانی تربیتبارتر بهشناختی ژرف

نگرد هاي وجود مطلق است به آن میبه ارزشمندي ذاتی خود و اینکه یکی از جلوه رفع نیازهاي انسان است، بلکه

ورزي وارد قلمرو نگرش شود، نگرش بهتري ویژه محبت و عشقکوشد. اگر عنصر عاطفه بهو براي پایدار بودنش می

ود مؤثرتر خواهدبود. شاي از عنصر آگاهی و شناخت وارد برنامهعنوان مؤلفهگیرد. همچنین اگر وحدت بهمیشکل

تواند ارمغان بهتري براي آید مینمیدستورزي با زیر تاثیرقراردادن نگرشی که تنها با شناخت بهبنابراین عشق

 باشد.محیط زیست داشته

آموزان نسبت پروري در دانششناسیک و عشقبوم افزایش حس زیباییي زیستبر اساس این رویکرد، هدف برنامه

                                                   
1Other 
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دادن شناختی ژرف و در دستهاي عاطفی و احساسی، افزون بر بهاست، تا با مرکز قراردادن جنبهبوم به زیست

ورزي وارد قلمرو نگرش شود و ویژه محبت و عشقعاطفه به ي عاطفی و شناختی،دادن هر دو جنبهنتیجه پوشش

دلیل یگانگی طبیعت با ، بهگیرد. با این رویکرد، پایداري زندگی انسانبوم شکلنگرش بهتري نسبت به زیست

-ي نگرشی که عنصرهاي آگاهی، بینش و روشنیابد و  بنابراین چنین شیوهانسان و وحدت وجود، ارزش ذاتی می

 بوم مؤثرتر خواهدبود. شدگی را در خود دارد در حفظ زیست

ورود قصه و  مقاله، در این پیوند، پیشنهاد عملی این طلبد.دستیابی به این هدف، محتواي مناسب خود را می

تواند دلیل کارکردها و شگردهاي عاطفی همچون همدلی میبوم است، زیرا قصه بهي سواد زیستداستان به برنامه

ورزي در همدلی و عشق کند.ورزي و احساس یگانگی با طبیعت فراهمکردن عشقبستري مناسب در جهت درونی

آموزان با شخصیتهایی ي مرکزي آن است همدلی دانشطهشناخت هم هست. در کندوکاو عاطفی که همدلی نق

کنند و همدلی آنها با یکدیگر در میتک جزءهاي آن احساس یگانگی و وحدتکه روح طبیعت را دریافته و با تک

اي ي گونهي همدلیها از یک جنس نیستند اما بنیاد همگی بر پایهدارد. گرچه همهخود نوعی شناخت به همراه

شدن در بودن با کسی یعنی خود را جاي کسی گذاشتن و چنین جایگزینی یعنی سهیمت. همدلمشابهت اس

خیزد و این موضوع به تعبیر دادن فهمی که از عاطفه برمیاحساس و فکر کسی، یعنی از خود بیرون آمدن و بسط

 انجامد. ی و دیگرشناسی می( و این موضوع به خودشناس140: 2001سازد )هوگان، میگادامر امتزاج افقها را ممکن

ها در کارند و جهان در گشایش و رویش. بیشترین لذت و هم شکوفایی انسان در گرو لحظه»ي خسرونژاد گفتهبه 

آمیزي و یگانگی با جهان و در نهایت شرکت در این گشایش و رویش است. ادبیات، آفرینش آن و خوانش درهم

در این میان، (. 14: 1110)خسرونژاد، « ن فرایند باشکوهی استي چنین لحظه و شرکت در چنیآن، تجربه

ورزي به طبیعت و توانند عشقطور ذاتی بسترش در طبیعت است، بهتر میادبیات عامیانه به این دلیل که به

-شان درهمهاي عامیانه چنان با بستر طبیعیکنند. برخی از قصهاحساس یگانگی و همدلی با طبیعت را تقویت

ها را تنها در شوند. براي نمونه بسیاري از مردم ناواجا، قصهاند که هر یک باید در فصل مربوط به خود خواندهتنیده

اند. و اگر جز این باشد، افراد احساس یگانگی خود با خوردهخوانند زیرا مردم با ریتم طبیعت گرهزمستان می

است. )اِدر خوردهبا یادگیري از جهان طبیعت سخت گره گوییهاي عامیانه و قصهدهند. قصهطبیعت را از دست می

 (.. 27: 2010و هالیان، 

. در این حالت، بوم، معلم نقش بسیار مهم وکلیدي داردي سواد زیستتربیت عرفانی به برنامهودر پرتو مبانی تعلیم

موزان از انباشتهاي آکند که که کارش پرکردن ذهن دانشمیعمل 1گر و منتقدي ادبیمعلم، همچون تسهیل

کند و ضمن شناختی نیست، بلکه در جریان خوانشهاي ادبی، در فرآیند مشارکت و همدلی عاطفی مشارکت می

                                                   
1Facilitator storyteller  
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انداختن از ابعاد ادبی عرفانی آثار آموزان، خود در فرآیند کشف و شهود فعال هستند، معلم با پردهاینکه دانش

دهد. بنابراین، معلم در این برنامه نقشی دوگانه دارد. نخست خود او شدگی سوق میآموزان را به روشنادبی، دانش

آموزان عشق بورزد زیرا به تعبیر پستالوزي ذات تربیت در محبت است پس عشق و محبت باید در باید به دانش

با اثر ادبی گیرد و از سوي دیگر باید بتواند در فرآیند خوانش ادبی، توأمان، توانایی همدلی اي آموزشی شکلرابطه

که عنصر بنیادینش -آموز گر و دانشاي میان تسهیلي دوسویهاموزان را داشته باشد زیرا در چنین رابطهو دانش

 آید. بوم فراهم می، است که امکان احساس یگانگی با جزءهاي زیست-عشق و محبت است

The Implications of Mystical Approach for Ecological Literacy (Ecoliteracy) 
Abstract 

With the burgeoning concerns over ecological crisis and the consequent “crisis of sustainability” as 

David Orr asserts, the educators such as David Orr and Fritjof Capra have established a new 

concept, ”Ecological literacy” (ecoliteracy) in American education,  which has been welcomed by 

other educational curriculums as well. However, scrutinizing the foundations of this concept 

demonstrates some deficiencies including the very emphasis on anthropocentrism and ignorance of 

intrinsic value of the nature. As such, need for an educational approach which appreciates the 

intrinsic value of the nature is felt. Apparently mystical approach with its ontological foundations 

that are love and pantheism is able to provide this need.  In this line, the present research purports 

to investigate the implications of mystical approach- as Shamshiri (2007) has suggested- for the 

program of ecoliteracy in two dimensions of aims and materials.  Based on this approach the aim of 

the program is developing students’ sense of aesthetics and love for a better reshaping of attitude 

towards the nature. As far as material is concerned, the tales and stories are able to pave the ground 

for developing love and pantheism in students. Meanwhile, for their intrinsic affinity with nature, 

the folktales appears to be a better  ground in order to reach the aforementioned aims. 

Key words: Curriculum, Ecological literacy, Emotion, Islamic mysticism, Love, pantheism 
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    و ارتباط اولویت سبک ها با گرایش آنها به تفکر انتقادی های یادگیری افراد  بررسی سبک

 

 3طیبه ماهروزاده 

 8مریم نادري

 تفکر انتقادي افراد نیز قابل افزایش است که ؛رغم ویژگی ثبات آنها قابل توسعه هستند هاي یادگیري، علی سبک

، استدالل کردن، هدایت کردن کردن تامل شامل تفکر پرورش قوه به باید ،آموزان دانش انتقادي تفکر پرورش براي

طرح سوال، تعریف یک مساله، بررسی شواهد و قرائن، تجزیه و تحلیل محفوظات و  هرچه بیشتر آنها کمک کرد .

سازي مسائل، توجه به سایر تفسیرها، پذیرش شک و تردید  ها، اجتناب از استدالل عاطفی، پرهیز از ساده سوگیري

محور، دسته شناختهاي یادگیري را به سه سبکهاي افراد داراي تفکر انتقادي، برشمرد.  توان از ویژگی را می

هایی هستند  هاي فیزیولوزیک، سبک کنند. سبک)فیزیولوژیک( تقسیم می محور )عاطفی( و فعالیت محورشخصیت

هایی هستند  هاي عاطفی سبک سبک ؛پردازند اش می بیشتر به چگونگی واکنش یادگیرنده به محیط فیزیکیکه 

دهد یعنی این که بدانیم یک  تشکیل میرا  ن یادگیريهاي شخصیت فرد و چگونگی برخورد او با جریا ویژگیکه 

هاي  پذیري و مقاومت، روش هاي انعطاف روش پردازد فرد با چه ویژگی و چه نوع هیجانی به یادگیري می

باشند هدف این  یابنده می کننده، انطباق هاي یادگیري همگرا، واگرا، جذب گرایی درمقابل خردگرایی و روش سنت

است که با روش ها با گرایش آنها به تفکر انتقادي  و ارتباط اولویت سبک افرادهاي یادگیري  بررسی سبکمقاله 

توان نتیجه گرفت بستر تفکر انتقادي در افراد  از بررسی هاي به عمل آمده می گیرد. میانجام تحلیلی  -توصیفی 

افراد داراي تفکر انتقادي عالوه بر  .داراي سبک یادگیري شناختی مستقل از زمینه، براي آنها فراهم می باشد

داشتن سبک شناختی مستقل از زمینه، داراي سبک یادگیري تاملی، واگرا، انعطاف ناپذیر و جذب کننده هستند، 

لذا افراد داراي تفکر انتقادي با آگاهی از نوع سبک یادگیري خود، قادر خواهند بود کارائی خویش را در تحول 

هاي شناختی مورد نظر مثال سبک یادگیري مستقل از زمینه الزاما  با انتخاب سبکمحیط خویش افزایش دهند. 

توان در جهت این هدف، تالش خود را براي خلق و پرورش تفکر انتقادي  داراي تفکر انتقادي نخواهیم شد، اما می

ربست رویکردها و با کااندرکاران تعلیم وتربیت  و معلمان و دستعلمی  شود اعضاي هیأت توصیه میآغاز نمود.

هاي تفکر انتقادي  هاي یادگیري دانشجویان را مدنظر قرار دهند و در پرورش مهارت هاي نوین آموزشی، سبک رویه
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 مقدمه

در دنیاي امروزي داشتن ذهنی است.  و عقلی فعالیت شکل ترین عالی و انسان رفتار پیچیدة بسیار شکل تفکر،

کارگیري آن در تمامی  چه اهمیت دارد استفاده از حجم وسیع اطالعات و به گشا نیست آن اطالعات زیاد، راه

هاي زندگی است لذا جهت استفاده از سطح گسترده اطالعات، الزم است فراگیران به سطوح عالی تفکر و  حیطه

 مساله تبحر کافی داشته باشند. اي شناختی و حلخودشناسی دست یابند و در فرآینده

هاي  موجب عدم استفاده موثر از زمان، منابع و ظرفیتهاي یادگیري خود  عدم آگاهی افراد از نوع تفکر و سبک 

 کم بازده فراگیران را ایجاد خواهد کرد.  موجود آموزشی گردیده و تجارب آموزشی

ست که در آن به مرور درک، فهم و تفسیر مساله، ا طراحی شده اکثر کشورهاي جهان سیستم آموزشی طوريدر 

سیستم آموزشی ما در  شود، اما به فرد آموزش داده می، انتقادي تفکرعبارتی  بهها و کاربرد منطق،  تحلیل سوال

. مستلزم وقت و هزینه زیادي است، وپرورش وجود آوردن چنین سیستمی در آموزش این گونه نیست و به ایران به

ها، اجتناب از استدالل  طرح سوال، تعریف یک مساله، بررسی شواهد و قرائن، تجزیه وتحلیل محفوظات و سوگیري

هاي تفکر انتقادي  سازي مسائل، توجه به سایر تفسیرها، پذیرش شک و تردید از ویژگی عاطفی، پرهیز از ساده

 باشد. می

هوش منطقی باال، به تنهایی تضمین کننده موفقیت دهند که داشتن تحصیالت و امروزه تحقیقات نشان می 

( که 1116هاي یادگیري خود هستند)گلدمن، آموزان نیست، بلکه افراد براي موفقیت نیازمند شناخت سبکدانش

تحولند. بنابراین سبک هاي افراد تا حدودي حاصل تعامل فرد با محیط و قابل توسعه وها مانند تواناییاین سبک

هاي فردي، نوع موضوع، مقدار دانش، تجربه و انتظارات فرد  تند و به تناسب شرایط و محیط، ویژگیها ثابت نیس

و ارتباط اولویت  افرادهاي یادگیري  هدف این مقاله بررسی سبک (.64: 1112کند )نجفی و همکاران،تغییر می

در نظر دارد به گیرد و  میجام انتحلیلی  –است که با روش توصیفی ها با گرایش آنها به تفکر انتقادي  سبک

 سئواالت ذیل پاسخ دهد: 

 هایی دارند؟  هاي یادگیري و تفکر انتقادي چه ویژگی سبک

 باشد؟ هاي یادگیري می یک از سبک افراد داراي تفکر انتقادي جز کدامسبک یادگیري 

 قادي خواهند شد؟ در صورت انتخاب سبک مستقل از زمینه توسط افراد آیا آنها الزاما داراي تفکر انت
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 نظري مبانی 

 یک تفکر، دیگر، عبارت ذهنی است. به و عقلی فعالیت شکل ترین عالی و انسان رفتار پیچیدة بسیار شکل تفکر،"

)شعاري ". شود می مشخص حوادث، و اشیا نمایانگرِ هاينشانه یا رموز وسیلۀ به که است شناختی فرایند

تفکر انتقادي بهترین شیوه درک میزان توانائی تفکر افراد در مدیریت و مهارت تفکر است.  (.111: 1150نژاد،

هاي کلی فرد در انجام اموري مانند منزله یک ردیف از توانائی   ( تفکر انتقادي را به1111پاسکارال و ترنزینی )

استنباط، تفسیر نتایج حاصل  سازي در یک بحث، تشخیص اهمیت روابط، استنتاج،تعریف مسائل محوري، فرضیه

( تفکر انتقادي، نوعی تفکر 1161اند. بر مبناي نظر نوریس وانیس)از شواهد معتبر و نیز ارزشیابی انتقادي دانسته

 توان گذارد. میدهیم، تاثیر میچه باور داریم یا انجام میگیري در مورد آنبازتابی و معقول است که بر تصمیم

 یعنی تفکر، دوگانۀ هايشیوه میان اتصال نقطۀ عنوان به و مراحل تفکر تمامی در ناظر و حاضر را انتقادي تفکر

 و تفکرخالق و سو یک در منطقی تفکر یعنی تفکر، متمایز نسبتاً نوع سه میان واسط نیز حلقۀ و واگرا، و همگرا

 (.150: 1166فرد، کرد )مکتبی فرض بشر، ذهن ساختار دیگر سوي در استعاري

ها و هاي مرتبط با تفکر انتقادي را همراه با مهارت(طی مطالعات خود فهرستی از زمینه1110فیسیون)

نفس، پیگیري، و نمویافتگی داري، اعتمادبهجویی، روشنفکري، تحلیل، نظام بازخوردهاي ویژه مانند حقیقت

 (.1166فیسیون و گیان کارلو،حسینی به نقل ازمشخص کرد )

پرورش خنثی وجود ندارد. ونام آموزشپرداز انتقادي مکتب فرانکفورت ،چیزي به ولو فریره نظریهبه عقیده پائ    

بخش شود، یا آزادينوایی را باعث میها در نظام موجود است و همکننده ادغام نسلپرورش یا تسهیلوآموزش

ي مشارکت کنند و نحوهوکار پیدا میطور انتقادي و خالقانه با واقعیت سر است و از طریق آن زنان و مردان به

 کنند. درتحول دنیاي خود را کشف می

 

 هاي تفکر انتقادي ویژگی

ها، اجتناب از  طرح سوال، تعریف یک مساله، بررسی شواهد و قرائن، تجزیه وتحلیل محفوظات و سوگیري    

توان از  سازي مسائل، توجه به سایر تفسیرها، پذیرش شک و تردید را می استدالل عاطفی، پرهیز از ساده

 هاي افراد داراي تفکر انتقادي، برشمرد. ویژگی

 شود: زیر در نظر گرفته می براي تفکر انتقادي ابعاد

ها احترام  تمایالت: متفکران انتقادي شکاکند، فکري باز دارند، منصف هستند و به شواهد و استدالل -

هاي متفاوت را مورد توجه قرار داده و موضع خود را در صورت لزوم  ر نظ  گذارند، دقت و صراحت دارند، نقطه می

 دهند. تغییر می
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نظري باید مبتنی بر واقعیات و مرتبط با منابع معتبر باشد، عاري از سوگیري باشد، ها: هر گونه اظهار مالک -

 کامال مستدل باشد.خالی از خطاهاي منطقی باشد، ثبات منطقی داشته باشد و باالخره 

 بحث و جدل: تفکرانتقادي در برگیرنده شناسایی، ارزیابی و طرح بحث و جدل است . -

 گیري از یک یا چند مقدمه. ها، یا قضاوت و نتیجه بین دادهاستدالل : بررسی روابط منطقی  -

 دهند. هاي مختلفی مورد توجه قرار می ها را از نقطه نظر هاي متعدد: متفکران انتقادي پدیده نقطه نظر -

 (17: 1164هاي تفکر انتقاي: طرح سئواالت، قضاوت وشناسائی محفوظات.)شهابی، هاي کاربست مالک روش -

(. سبک 1165بخشد )سیف، هاي ذهنی خود را بهبود میدي است که طی آن فرد بازنمایییادگیري فرآین   

بندي، پاالیش، دریافت وپردازش یادگیري عبارت است از روش ترجیحی که فرد اطالعات را از طریق آن سازمان

نشات گرفته که گرایی و فراشناختی شناسی با عنوان شناختایده سبک یادگیري از رویکرد جدید روانکند. می

 توان با توجه به چگونگی تفکر او درک کرد. معتقد است رفتار انسان را می

محور محور )عاطفی( و فعالیتمحور، شخصیتها را به سه دسته شناخت( سبک1115استرنبرگ و گریگورینکو )   

اش  نده به محیط فیزیکیهاي فیزیولوزیک بیشتر به چگونگی واکنش یادگیر کنند. سبک)فیزیولوژیک(  تقسیم می

هاي شخصیت  پردازد بعضی دوست دارند در خلوت و برخی عادت دارند با صداي موزیک مطالعه کنند. ویژگی می

دهد مثال گروهی در یادگیري  فرد و چگونگی برخورد او با امر یادگیري، محتواي سبک عاطفی را تشکیل می

هاي خود به مطالعه و یادگیري بپردازند. مفهوم شناخت  پشتکار دارند گروهی دیگر دوست دارند با همکالسی

شناختی به طریقه  سبکاندیشد.  فرایندي است که نسبت به ادراک، توجه، تفکر، استدالل و خالقیت .... می

 .دریافت، ذخیره سازي، پردازش و انتقال اطالعات توسط فرد اشاره دارد

 هاي ذیل هستند: هاي شناختی داراي ویژگی سبک

.ثبات 1گیرد. .فراگیرندگی که جنبه درونی عمل شناخت را در نظر می2روالی(  -ظاهري ) صوري -.سبک روندي1

 (1-10: 1162هاي شناختی داراي نوعی ثبات نسبی بوده و دوقطبی هستند. )نوروزي .قطبیت سبک4

نه و نابسته به زمینه )ویتکین هاي وابسته به زمی ترین آنها عبارتنداز: روش اند و مهم هاي شناختی متنوعسبک   

(.روشهاي 65: 1161هاي یادگیري تکانشی و تاملی)خسروي به نقل ازکاگان و همککاران،  (روش1155،

پذیري و  هاي انعطاف کننده دیداري، روش سازي،روشهاي پردازش کننده کالمی در برابر پردازش مفهوم

هاي  سبک (111: 1164فراهانی، ، به نقل از )خاکسارگرایی درمقابل خردگرایی  ناپذیري، روشهاي سنت انعطاف

 :سبک یادگیري همگر(. 111: 1164یادگیري همگرا، واگرا، جذب کننده، انطباق یابنده)خاکساربه نقل ازکلب،

غیر ، آزمایشگري فعال است. در کاربرد عملی اندیشه ها قوي است شیوه یادگیري آنان مفهوم سازي انتزاعی و

سبک . اند با اشیاء کار کنند بسیاري از مهندسین داراي این نوع سبک یادگیري دهند یح میترج هیجانی است و
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به مردم عالقه ، تاملی است. در توانایی تخیل قوي است مشاهده شیوه یادگیري تجربه عینی وا: یاد گیري واگر

سبک . اند نوع سبک یادگیريهنرهاي زیبا داراي این  انسانی و افراد علوم ،مند است در امور هنري متخصص است

مشاهده تاملی است. در استدالل استقرایی بسیار  سازي انتزاعی و شیوه یادگیري مفهوم: کننده یادگیري جذب

سبک انطباق .قوي است جذب علوم پایه وریاضیات می شود.در بخش پژوهشی وبرنامه ریزي کار می کند

مسایل را به طور شهودي حل می کند براي کسب شیوه یادگیري تجربه عینی وآزمایشگري فعال  :دهنده

  .گزینند غالبا مشاغل مانند بازاریابی و فروشندگی را برمی اطالعات به دیگران متکی است

هاي یادگیري در حوزه سبک شناختی غیروابسته به محیط آموزشی و وابسته به ترین سبکیکی دیگر از مهم  

هاي وابسته به  (وآزمودنی FIّField Independent (محیط آموزشی است. بین آزمودنی هاي نابسته به زمینه یا  

  (1115وگریگورینکو،( تفاوت وجود دارد.)استرنبرگ FD ) ّField dependentمحیط یا

ته به محیط آموزشی از لحاظ روانی از دیگران و از محیط خارج خود تمایزیافتگی کمتري دارند و در افراد وابس  

هاي شناختی خود، اتکا زیادي به محیط دارند.در مقابل، افراد غیروابسته به محیط آموزشی از لحاظ روانی فعالیت

وابسته به محیط کلی گرا بوده در دگان هاي بیرونی وابستگی دارند. یادگیرنتمایز یافته تر و کمتر به محرک

)امامی پور و کنند گرایش به سبک تکانشی دارند  غیروابسته به محیط تحلیلی عمل مییادگیرندگان که  حالی

گرایش به پردازش سریالی یا متوالی اطالعات دارند)نجفی و همکاران به نقل از سرمدي  (.1167شمس، 

 (.67: 1112وزارع،

گرایش کمتري به  ک وابسته به محیط گرایش بیشتر به توسعه مهارت هاي میان فردي داشته وافراد داراي سب   

: 1112بازسازي شناختی دارند داراي انگیزه بیرونی بوده و از همکاري متقابل لذت می برند)نجفی و همکاران،

ز مبرم دارند)ویتکین و (. سعی می کنند در گروه کار کنند و به تکالیف سازمان یافته و تقویت بیرونی نیا67

 (.1155همکاران،

افراد غیروابسته به محیط آموزشی داراي انگیزه درونی بوده از یادگیري انفرادي لذت می برند، داراي اما افراد    

کنند، ساختارهاي اطالعاتی خود را بر اند، از فرآیندهاي درونی براي حل مساله استفاده میافکار سازمان یافته

پذیرند، داراي مهارتهاي تحلیل اند، مسئولیتکنند، قادر به ساختاردهی به مسائل منطقییل میدیگران تحم

هاي حل مساله قیاسی استفاده می کنند، عالقمند به  اند، از روشعاطفه  منطقی هستند، نسبت به دیگران بی

اطالعات از پردازش موازي و  (. هنگام تحلیل1155هاي بازسازي شناختی دارند )ویتکین وهمکاران،توسعه مهارت

 (.2001( وداراي سبک تاملی هستند.)بارون وپارکر،1115کنند)برنر، تصویرسازي ذهنی استفاده می
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 پیشینه تحقیق

هایی که نگارنده در این حوزه انجام داده حوزه صددرصد مرتبط با این موضوع را ندیده ولی برخی از   بررسی   

 هاي مرتبط عبارتنداز: پژوهش

هاي تفکر انتقادي است. بنابراین سبک کننده واریانس بینی(دریافتند که سبک یادگیري، پیش1117تورس وکانو)

تفکر انتقادي مطرح کردند. در مطالعات راد، بیکر هاي یادگیري را به عنوان یک متغیر معنادار براي توسعه مهارت

 یید شد.( نیز رابطه سبک یادگیري و تفکر انتقادي تا2000و هوور)

(در پژوهشی با عنوان یادگیري مشارکتی و تفکر انتقادي نتیجه گرفت محیط آموزشی و تعامل 1166حسینی )

شود. در تحقیقی که توسط  فراگیران یا یادگیري مشارکتی باعث افزایش سطح تفکر انتقادي فراگیران می

ت بیشتر دانشجویان در کالس با رشد ( انجام گرفت نشان داد که مشارک2007کانل، استیر، اوونس و نایت) مک

زاده و همکاران  شود. نتایج تحقیق عباس تفکر انتقادي همراه است. یعنی تعامل باعث افزایش توانایی استدالل می

کننده و سپس همگرا  نشان داده بیشترین سبک یادگیري بدون توجه به مقطع تحصیلی، سبک یادگیري جذب

کننده و در مقطع کارشناسی ارشد سبک همگرا  مقطع کارشناسی، جذب باشد که سبک یادگیري غالب در می

هاي یادگیري و  بیشترین و سبک انطباق یابنده داراي کمترین فراوانی هستند. در همین مطالعه بین سبک

نتایج پژوهش بختیارنصرآبادي و همکاران حاکی از آن است که بین تفکر جنسیت رابطه معناداري یافت نشد. 

هاي  کننده تفاوت معناداري وجود دارد به این ترتیب که سبک هاي همگرا و جذب فراگیران با سبکانتقادي 

 همگرا، واگرا، انطباق یابنده و جذب کننده از بیشترین سطح تفکر انتقادي برخوردار بودند. 

 

 ها یافته

سبک  هوور همسو بود راد، بیکروبین تفکر انتقادي و سبک یادگیري رابطه وجود داشت که با تحقیقات    

کانل و همکاران  یادگیري افراد داراي تفکر انتقادي ، سبک مستقل از زمینه بودکه با پژوهش حسینی و مک

گونه  هاي سبک وابسته به زمینه است که این همخوانی نداشت . یادگیري مشارکتی و تعامل افراد با هم از ویژگی

ه بازسازي شناختی و... هستند و این خصوصیات مشمول افراد افراد منفعل، احساسی، اجتماعی، عدم گرایش ب

باشد . البته ممکن است پژوهش حسینی و مک کانل و همکارانش تنها به خلق و افزایش  داراي تفکر انتقادي نمی

افراد داراي تفکر انتقادي سبک یادگیري شناختی  تفکر انتقادي توسط یادگیري مشارکتی اشاره دارد. بنابراین 

پیشرفت یادگیري و هاي شناختی یادگیري در میزان  نقش نگرش تفکر انتقادي و سبکقل از زمینه دارند. مست

 ناپذیر است. تحصیلی اجتناب
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 گیري بحث و نتیجه

هاي افراد داراي سبک یادگیري مستقل از زمینه  که ذکر  هاي افراد داراي تفکر انتقادي و ویژگی با توجه به ویژگی

گونه افراد به سبک یادگیري شناختی مستقل از زمینه گرایش بیشتري دارند و بستر تفکر انتقادي در این  شد این

ادي عالوه بر داشتن سبک شناختی مستقل از زمینه، داراي سبک براي آنها فراهم می باشد. افراد داراي تفکر انتق

سبک یادگیري تاملی، واگرا، انعطاف ناپذیر و جذب کننده هستند، لذا افراد داراي تفکر انتقادي با آگاهی از نوع 

سبک یادگیري خود، قادر خواهند بود کارائی خویش را در تحول محیط خویش افزایش دهند. با انتخاب 

ختی مورد نظر مثال سبک یادگیري مستقل از زمینه الزاما داراي تفکر انتقادي نخواهیم شد، اما هاي شنا سبک

توان در جهت این هدف، تالش خود را براي خلق و پرورش تفکر انتقادي آغاز نمود.  لذا افراد داراي تفکر  می

ا در تحول محیط خویش افزایش انتقادي با آگاهی از نوع سبک یادگیري خود ،قادر خواهند بود کارائی خویش ر

شود اعضاي  توصیه میدهند و با انتخاب سبک مستقل از زمینه الزاما داراي تفکر انتقادي نخواهیم شد.  

هاي  هاي نوین آموزشی، سبک با کاربست رویکردها و رویهاندرکاران تعلیم وتربیت  و معلمان و دستعلمی  هیأت

گردد  پیشنهاد می هاي تفکر انتقادي ایشان بکوشند. و در پرورش مهارت یادگیري دانشجویان را مدنظر قرار دهند

 هاي یادگیري همت گمارند. پژوهشگران حوزه فلسفه یا روانشناسی به رابطه تفکر انتقادي با سایر سبک

 

 منابع وماخذ

انتقادي و نقش نگرش تفکر (. 1111اله) بختیار نصرآبادي، حسنعلی؛ موسوي، ستاره؛ کاوه فارسان، ذبیح -

مجله ایرانی  بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی. هاي شناختی یادگیري در پیش سبک

 .217-267،صص (4)12 آموزش در علوم پزشکی.

 .توس :عمومی.تهران (.روانشناسی1150) .اکبر علی شعاري نژاد، -

نظریه ها و آزمون ها.  :یادگیري و شناختیسبک هاي (. 1167امامی پور، سوزان و اسفندآباد، شمس حسن)-

 (.تهران: : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها )سمت

(یادگیري مشارکتی و تفکر انتقادي.فصلنامه روانشناسان ایرانی.سال پنجم،شماره 1166حسینی،زهرا)-

 111-206.صص11

پنداریورشته تحصیلی در  خودکارآمدهاي یادگیري، (.رابطه سبک1164خاکساربلداچی،محمدعلی)-

 105-111.صص14آموزانمتوسطه نظري.فصلنامه نوآوري آموزشی.سال چهارم،شماره دانش

هاي تفکر با سبک ادراکی، سبک مفهومی وسبک یادگیري  (.رابطه بین سبک1161اکبر) خسروي ،علی-

 .61-100آموزان. تحقیقات روانشناختی.صص دانش



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

662 

 شناسی تربیتی .تهران:پیام نور(.روان1165اکبر) سیف،علی-

 10-17.صص 4(.تفکرانتقادي آموزش انتقادي.آموزش علوم اجتماعی.دوره هشتم،شماره1164شهابی،محمود)-

 171-152،صص  71(.انواع تفکر وارتباط آنهابا تایید برتفکر انتقادي.فرهنگ ، 1166مکتبی فرد،لیال)-

با یادگیري.مجموعه مقاالت علوم انسانی دفتر ششم.صص  (.سبک شناختی و ارتباط آنها1162نوروزي،داریوش)-

11-5 

 - Bar-on R, Parker A. (2003)The hand book of emotional intelligence: Theory development, 

assessment andapplication at home, school and workplace. San Francisco, Jossey -Bass Publisher. 
- BrennerJ (1997).An analysis of student's. New York: Cognitive Styles in Asynchronous Distance 

Education Publisher. 
- Goldman.D (1998). Working with emotional intelligence. NewYork: Bantam Books Publisher.. 

- Guven M, Kurum D (2008).  The Relationship between Teacher Candidates’ Learning Styles and 

CriticalThinking Dispositions. Elementary Education Online;:7(1): 53-70 

- Witkins HA, Moore C, Goodenough R, Cox W. (1997) Filed dependent and filed-independent 

cognitive styles and their 
educational implication. Rev Edu cRes;47(1):1-64. 

-Rudd, R. M., Baker, D., & Hoover, T. (2000). Undergraduate agriculture student learning styles 

and critical hinking bilities: Is there a relationship?Journal of Agricultural Education, 41 (3), 2-12. 

-McConnell, D. A., Steer, D. N., Owens, K. D., &Knight, C. C. (2005). How students think: 

Implications for learning in introductory geoscience courses.Journal of Geoscience Education, 53 

(4), 462-470 

-Norris, S. P., Ennis, R. H. (1989). Evaluating criticalthinking: Teaching thinking. CA: 

MidwestPublications. Journal of Agricultural Education, 36(1),54-46. 
-Pascarella, E., & Terenzini, P. (1991). How college affects students: Findings and insights from 

twentyyears of research. San Francisco, CA: Jossey Bass. 
-Sternberg R, Grigarenko EL(1997). Are cognitive still in styles.Indiana: American Psychology 

Publisher. 
-Torres, R., & Cano, J. (1995). Examining cognition levels of students enrolled in a college of 

agriculture. 

 

  



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

661 

 لیبرالیسم کالسیک تا نولیبرالیسماز « انسان اقتصادی»؛ تاملی بر تحول مفهوم «سرمایة انسانی»مفهومو تعلیم و تربیت 

 

   8؛ حمداله محمدي3دکتر فاطمه زیباکالم

 

 چکیده

هدف این پژوهش تبارشناسی مفهوم انسان اقتصادي)به عنوان زیر بناي نظریۀ سرمایۀ انسانی( از لیبرالیسم 

د که گرچه و به خصوص پیروان فوکو معتقدن تربیتی کالسیک تا نولیبرالیسم است. بسیاري از پژوهشگران

این دو تلقی تفاوتهاي زیادي   لیبرالیسم و نولیبرالیسم هر دو در مفهوم کلی انسان اقتصادي اشتراک دارند، ولی

. درحالیکه پژوهشگران مذکور براي تبارشناسی انسان اقتصادي نولیبرالیسم به بررسی دو گرایش اردو دارند

حاضر به بررسی نظریات فریدریک هایک و لیبرالیسم کنند، پژوهش لیبرالیسم و مکتب شیکاگو مبادرت می

کارانه به گرایی، بدبینی محافظهپردازد. ضدعقلکار و نقش آن در مفهوم انسان اقتصادي نولیبرالیسم میمحافظه

انسان، کاهش عاملیت انسان و افزایش عاملیت عوامل ناشناخته در تعیین سرنوشت اقتصادي و اجتماعی انسان از 

شناختی هایک هستند. تعلیم و تربیت نولیبرالیسم نیز در پی آن است بر مبناي نظریات هایک و م انسانمبانی مه

دیگر پیشروان فلسفی نولیبرالیسم، به نوعی سوژه پروري بپردازد که حاصل آن پرورش کارآفرین رقابتی و انسان 

ترین اهداف پنهان تعلیم و بقاتی از مهمداري طخومحور و انحصارطلب است. بازتولید نابرابري و توجیه سرمایه

بهره « خود»تربیت نولیبرالیسم است. براي این امر نولیبرالیسم از فناوریهاي غیر مستقیم قدرت همانند فناوري 

 هاي اتمیک، خودمحور و منفعل است.  برد که هدف آنها ایجاد سوژهمی

 سرمایه انسانی نولیبرالیسم، لیبرالیسم، انسان اقتصادي، :کلیدی واژگان

 

 بیان مساله

« 1انسان اقتصادي»انسان شناسی لیبرالیسم از آغاز همواره بر مفهومی از انسان متکی بوده است که از آن به 

شود. انسان اقتصادي لیبرالیسم به عنوان انسان آرمانی، مبناي براي تعیین اهداف و اصول تربیتی تعبیر می

(. مفهوم انسان اقتصادي در آراي متفکران 2017، 7؛ راپر2004و دیگران،  7ن؛ الس2001، 4لیبرالیسم بوده)پیترز

                                                   
 F.ziba.m@gmail.com -تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ۀدانشیار گروه فلسف -1

 h9mohammadi@yahoo.com –دانشجوي دکتري فلسفۀ تعلیم و تربیت دانشگاه تهران  -2
3- Homo Economicus  

4- Peters  

5 - Olssen 

6- Rapper 
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گرفت)اسمیت، لیبرالیسم از آدام اسمیت گرفته تا جان استوارت میل و لیبرالیسم متاخر همواره مورد دفاع قرار می

 (. 2001؛ میل، 1557

هستند. فردگرایی، دنیاگرایی)و به از این منظر، خود دوستی و خودخواهی نیروي محرکۀ فعالیتهاي انسانها 

انسان »تعبیري سکوالریسم(، رقابت، مالکیت خصوصی و آزادي اقتصادي به عنوان عناصر اساسی مفهوم 

( معتقد است که انتخاب عقالنی، مبناي اساسی مفهوم انسان اقتصادي است. در 2001هستند. پیترز)« اقتصادي

سازي منافع خود است. ره براي رسیدن به رفاه خود در پی بیشینهاین معنا انسان موجودي عقالنی است و هموا

شود(، عقالنیت)انتخاب برمنباي تامل عقالنی قرار دارد( و خود فردگرایی)همۀ انتخابها صرفا توسط فرد انجام می

 دوستی)عالیق خود انتخاب کننده مبناي همۀ انتخابهاي هستند( سه مبناي مهم انسان اقتصادي هستند. 

نیز قرار گرفته  1و جیمز بوکانن 2، فریدمن1وم انسان اقتصادي مورد حمایت متفکران نولیبرالیسم اعم از هایکمفه

مورد حمایت بسیاري از متفکران نولیبرالیسم است و هدف آن پرورش انسانهاي « سرمایۀ انسانی»است. تربیت 

فظ ارزشهاي نولیبرالیسم است و به صورت که ارزشهاي در عمق وجود خود حا« 4کارآفرین رقابتی»اقتصادي است؛

(. البته تصور نولیبرالیسم و 2005سنجد)داویس و بانزل، مداوم عملکرد، ذهنیت و آرمانهاي خود را با آنها می

( معتقد است که نولیبرالیسم بیشتر از اینکه 2001)7لیبرالیسم از انسان اقتصادي تفاوتهاي زیادي با هم دارد. رید

ی باشد، فهمی نوین از ماهیت و وجود اجتماعی انسان است. این فهم نوین باعث ایجاد تحول در یک نظریۀ سیاس

شود. چرخش در مبانی انسان شناختی از لیبرالیسم به نولیبرالیسم باعث ایجاد مفهوم انسان اقتصادي می

شده است که فوکو از  تفاوتهاي عمده در مبانی سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و تربیتی بین این دو گرایش فکري

 (. 2011، 6کند)کاتويتعبیر می 5منديبه حکومت 7آن به تغییر از حاکمیت

، 1در این پژوهش ما نیز همپاي برخی پژوهشهاي دیگر، که عمدتاً متأثر از میشل فوکو هستند)براي مثال لمکه

سرمایۀ »نولیبرالیسم که مبناي نظریۀ (، معتقدیم که انسان اقتصادي 2001؛ رید، 2007؛ السن و پیترز، 2001

در تعلیم و تربیت است، با تلقی لیبرالیسم از این مفهوم بسیار متفاوت است و براي بررسی نحوة ایجاد « انسانی

پردازیم. فوکو خود در مجموعۀ سخنرانیهایی که در این تفاوت، به تبارشناسی این مفهوم در تاریخ لیبرالیسم می

کالج فرانسه انجام داده است، به تبارشناسی دولت مدرن از یونان تا نولیبرالیسم پرداخته است اواخر عمر خود در 

                                                   
1 - Hayek 

2 - Friedman  

3 - Buchanan  
4- Competitive Entrepreneur  

5- Read  

6- Governance  

7- Governmentality  

8- Cotoi  

9- Lemke  
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که به نحوي به مبانی انسان شناختی آنها نیز ناظر است. این نظریات فوکو مورد استقبال متفکران زیادي در 

و  2005، 1؛ داویس و بانزل2004هاي مختلف و از جمله تعلیم و تربیت قرار گرفته است) السن و دیگران، عرصه

 (. 2010، 1؛ بل و المدو2001، 2؛ بل2017؛ راپر، 2010

)موسوم به 4در حالیکه فوکو در تبارشناسی نولیبرالیسم توجه به ارتباط آن با دو گرایش فکري مکتب فرایبرگ

معتقدیم که براي (، ما 2001( و مکتب شیکاگو)به رهبري میلتون فریدمن( نظر داشت)لمکه، 7اردو لیبرالیسم

اي به افکار فریدریک هایک و تبارشناسی مبانی انسان شناسی و مفهوم انسان اقتصادي نولیبرالیسم باید توجه ویژه

( داشت. لذا در 6و ویلیام سامنر 5، لرد اکتون7کار)متفکرانی مثل الکسی دوتوکویلگرایش فکري لیبرالیسم محافظه

 رویم. سان اقتصادي به سراغ افکار این گرایش فکري میاین پژوهش براي تبارشناسی مفهوم ان

 

 مبانی نظري پژوهش

پژوهش حاضر سعی دارد تا در بستر نظریات فوکو به تبارشناسی مفهوم انسان اقتصادي از لیبرالیسم تا 

ارائه  هایی که در اواخر عمر خود در باب تبارشناسی دولت مدرننولیبرالیسم بپردازد. فوکو در مجموعه سخنرانی

کرد، به تحلیل نولیبرالیسم نیز پرداخت. او برپایۀ مفهوم نوینی که از قدرت و سوژه ارائه کرده بود، لیبرالیسم و 

نولیبرالیسم را نه صرفا به عنوان حاکمیت سیاسی، بلکه به عنوان نوعی از عقالنیت سیاسی و یا به عبارت بهتر به 

تحلیل فوکو از لیبرالیسم و نولیبرالیسم به بررسی (. 2012، 10د)فلومورد تحلیل قرار دا« 1شکلی از عمل»عنوان 

مندي سعی دارد از طریق بررسی پیوند پردازد. مفهوم حکومتلیبرالیسم و نولیبرالیسم می« منديحکومت»

 (. 2001قدرت/ دانش نحوة ایجاد فاعلیت و ذهنیت افراد را مورد تحلیل قرار دهد)لمکه، 

فوکو صرفا محدود به قدرت سیاسی و دولتی نیست بلکه عبارت است از هدایت)یا کنترل( مندي در منظر حکومت

مندي در منظر فوکو به ( معتقد است که حکومت2001(. پیترز)2011، 11رفتار دیگران در جهتی خاص)اوالسکا

لیبرالیسم معناي نوعی اندیشه و عقالنیت نوین سیاسی در باب حکومت است که به عنوان مبناي تفکر سیاسی 

ها، اي متشکل از نهادها، فرایندها، تحلیلمجموعه»مندي عبارت است از مدرن است. او معتقد است که حکومت

                                                   
1- Davies & Bansel  

2- Ball 

3- Olmedo  

4 - Freiberg School  

5- Ordoliberalism  
6- De Tocqueville  

7- Lord Acton  

8- William Sumner  

9- Mode of Action  

10- Flew  

11- Olaska  
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سازند که بر مبناي دانش اقتصاد اي از قدرت را ممکن میتامالت و راهبردها که کاربرد نوع خاص و پیچیده

 (. XXX: 2001پیترز، «)سیاسی بنا نهاده شده است

شود، این فناوریهاي نوین راه را گیري از فناوریهاي نوین قدرت ممکن میمندي لیبرالیسم مدرن با بهرهحکومت

آورد. این دولتهاي مدرن از طریق فناوریهاي نوین به ایجاد براي تحول از دولت پادشاهی به دولت مدرن فراهم می

ق نیروي قهري و یا نظامی بلکه از طریق دخالت پردازند. این کنترل نه از طرینظم و انضباط و کنترل جامعه می

(. فعال پرورش 2011شود. بنابراین مقاومت کمتري را بر می انگیزند)اوالسکا، در فرایند ایجاد سوژه ممکن می

مندي نولیبرالیسم است بنابراین نولیبرالیسم امروزه براي حکومت از عالوه بر فناوري سلطه از مبناي حکومت سوژه

گیرد. فناوري خود اشاره با راههاي پرورش سوژه از طریق اعمال قدرت در سطوح نیز بهره می 1ودفناوري خ

افراد روي « خود»مختلف زندگی افراد دارد. دولتهاي مدرن از حاکمیت سنتی روي برگردانده و امروزه به کنترل 

 (. 2001اند)پیترز، آورده

 

 پیشینة پژوهش

در کالج فرانسه انجام داشت  1156-1ي هایی که در اواخر عمر خود و در فاصلهمیشل فوکو در مجموعه سخنرانی

سعی نمود تا به تبارشناسی دولت مدرن بپردازد. او در انتهاي این تبارشناسی به تحلیل نولیبرالیسم به عنوان 

ق افتاد. گرچه از به تعوی 2006نوعی از عقالنیت سیاسی پرداخت. ترجمۀ این سخنرانی فوکو در زبان انگلیسی تا 

؛ السن و 2001؛ بل، 2001قبل از آن برخی متفکران به نظریات فوکو در باب نولیبرالیسم توجه داشتند)لمکه، 

(، ولی از این سال با انتشار مجموعه سخنرانی فوکو 2005؛ داویس و بانزل، 2004؛ السن و دیگران، 2007پیترز، 

؛ 2017؛ راپر، 2012به نقد فوکویی مکتب نولیبرالیسم پرداختند)فلو، به زبان انگلیسی تعداد بیشتري از متفکران 

 (. 2010؛ داویس و بانزل، 2011؛ بل و اومدو، 2011؛ کاتوي، 2011؛ ژوزف، 2011وب، 

مندي نولیبرالیسم است. این محور مباحث بسیاري از این پژوهشها توجه به نحوة ایجاد سوژه در فرایند حکومت

پذیر، قابل هایی منفعل، حکومتدر پی ایجاد سوژه« فناوري خود»نولیبرالیسم از طریق  متفکران معتقدند که

است. « انسان اقتصادي»( معتقد است که انسان آرمانی نولیبرالیسم 2017ریزي و قابل تحلیل است. راپر)برنامه

( نیز معتقد 2001پیترز)هاي بارز آن است. گرا از ویژگیانسانی که خود دوستی، خود محوري و فردگرایی ذره

است که انسان اقتصادي مورد هدف مکتب نولیبرالیسم است ولی این انسان اقتصادي تفاوت بارز با تلقی 

( هر یک به نحوي به بررسی مفهوم انسان 2001(؛ پیترز)2012(؛ فلو)2004لیبرالیسم از آن دارد. السن و دیگران)

 اند. اقتصادي در منظر نولیبرالیسم پرداخته

                                                   
1-Technology of the self  
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( با 2001( است. رید)2001یکی از منابع پر ارجاع در زمینه مفهوم انسان اقتصادي نولیبرالیسم مقالۀ رید)

پردازد. او به پیروي از فوکو معتقد است که انسان اقتصادي تبارشناسی مفهوم انسان اقتصادي نولیبرالیسم می

یبرالیسم که مبادله ویژگی بارز او بود متفاوت نولیبرالیسم که رقابت ویژگی اصلی او است، با انسان اقتصادي ل

است. این متفکر به تبع فوکو، تبارهاي انسان اقتصادي نولیبرالیسم را در اردولیبرالیسم آلمان و مکتب شیکاگو 

به  1گیري از نظریات نومارکسیستهایی مثل آنتونیو نگريسعی دارد تا با بهره تدهد و در نهایمورد بررسی قرار می

( برخی مشترکات با پژوهش ما دارد ولی ما برخالف 2001زي نظریات فوکو بپردازد. تبارشناسی پژوهش رید)بازسا

پژوهش مذکور و برخی دیگر از پژوهشهاي مشابه، براي تبارشناسی نولیبرالیسم به بررسی مفهومی از فردگرایی 

 کار او یافت. توان در آثار فریدریک هایک و اسالف محافظهپردازیم که آن را میمی

 

 روش پژوهش

( معتقدند که در روش تبارشناسی 1161گیرد. باقري و دیگران)این پژوهش از روش تبار شناختی بهره می

دار نمودن آن، به دنبال تبارها و نقاط عود آن در تاریخ نماید و با مسالهپژوهشگر مفاهیم هنجارین را انتخاب می»

پردازد و معناهاي رابطۀ آن با نهادها و افراد قدرتمند، به تحلیل دوبارة مفهوم میکند و با برقراري جست و جو می

: 1161باقري و دیگران، «)نماید؛ معناهایی که در پس ظاهر فریبندة آن پنهان شده بودجدید را از آن کشف می

بناي نظریۀ سرمایۀ دار کردن مفهوم انسان اقتصادي که م(. پژوهش حاضر نیز در پی آن است که با مساله141

انسانی در تعلیم و تربیت است به بررسی مبانی انسان شناختی آن در طول تاریخ فکري لیبرالیسم و در ارتباط 

 پویاي دانش/ قدرت بپردازیم. 

 

 هاي پژوهش یافته

 لیبرالیسم کالسیک و انسان اقتصادي -3

شناختی است که به حمایت از انسان اننظریات آدام اسمیت در باب اقتصاد سیاسی یکی از اولین منابع انس

و  2ثروت مللپردازد. برخی معتقدند که نظریات اسمیت در باب ماهیت انسان در دو اثر معروف او اقتصادي می

 ؛ 2007، 4شود)هولرتعبیر می« مساله آدام اسمیت»داراي تناقضهایی است که از این امر به 1نظریۀ عواطف اخالقی

بندي از نظریات گنجد و ما صرفا یک جمعن به این مساله در حدود این مقاله نمی(. پرداخت2012، 7کرودر

                                                   
1- Antonio Negri  

2 - Wealth of Nations  

3 - Theory of Moral Sentiments 

4- Holler  

5-Crowder  
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 دهیم. اسمیت در باب ماهیت انسان ارائه می

ها میل به صیانت نفس و تأمین همانند هابز و اسپنوزا معتقد بود که انگیزة حرکت انسانثروت ملل، اسمیت در 

ها به صورت طبیعی تقسیم کار و پیشرفت اقتصادي است. انسان منافع شخصی است. این انگیزه در انسان، منشأ

اي در یک جامعۀ متمدن این چنین است: تمایل به مبادله و معامله با دیگران دارند و منطق این چنین مبادله

: 1557)اسمیت، «خواهی به دست خواهی آوردخواهم به من بده، در این صورت چیزي را که میچیزي را که می»

(. تالش افراد براي تأمین منافع 75همان: «)گرددمیل به معامله با دیگران است که موجب تقسیم کار می»(. 77

خیرخواهی قصاب، آبجوساز و یا نانوا نیست که شام  نای»شود: خودشان باعث تأمین منافع عمومی دیگران نیز می

ما مدیون عشق آنها به خودشان هستیم و نه  کند، بلکه توجه آنها به تأمین منافع خودشان است.ما را تأمین می

(. در یک جامعه هر کس به دنبال منافع خود است و این نه تنها مورد سرزنش نیست، 77همان: «)انسانیت آنها

 کند. بلکه به مصلحت منافع عمومی نیز است و آن را تأمین می

-کنند و در مقیاس بزرگادل و انتخاب میاسمیت معتقد بود که انسانها بر اساس عالیق فردي خود مبادرت به تب

شود. از دیدگاه اسمیت انسان به صورت طبیعی بازار باعث ایجاد تعادل در تالشهاي فردي می 1دست نامرئیتر، 

کند)کرودر، داراي تمایل تبادل و معامله با دیگران است و همین خصلت طبیعی وجود بازار آزاد را توجیه می

داند و دفاع او از عدم دخالت دولت ن الک انسان اقتصادي را انسانی مستقل و آزاد می(. اسمیت همانند جا2012

 در فعالیتهاي اقتصادي افراد جنبۀ اخالقی نیز دارد. 

کرد که تا حد ممکن خودپرست و حریص گري است و اسمیت افراد را تشویق میبازار داراي خصلت خود تنظیم

سیاست عدم شود. با این استدالل اسمیت مدافع عمومی نیز تأمین میباشند و از این طریق است که منافع 

گري بازار است، زیرا بازار به است و با تفکیک حوزة بازار از دولت، خواهان کاهش نقش دولت در تنظیم 2مداخله

 (. 2004وري عموم مردم فراهم سازد)السن و دیگران، صورت طبیعی خواهد توانست بهترین شرایط را براي بهره

مدافع فردگرایی و سیاست عدم مداخله بود، ولی  4و مالتوس 1اسمیت گرچه همانند دیگر لیبرالهایی چون ریکاردو

شود تا اسمیت متمایل گذارد و باعث میتصویري دیگر از انسان را به نمایش مینظریۀ عواطف اخالقی، افکار او در 

دانند، ولی او چندان از انحصارطلبی داري او را پیامبر خود میداري نباشد. گرچه متفکران سرمایهبه نظام سرمایه

(. او همانند 1510دانست)اسمیت، داران خشنود نبود و آن را باعث افزایش انحرافات و تباهی اخالق میسرمایه

 داري گریزان بود. مبناي اخالق است و از اخالق خشک سرمایه 7هیوم و استادشان هاچسن معتقد بود که همدلی

                                                   
1-Invisible Hand  

2- Laissez Faire  

3- Ricardo  

4-Malthus  

5- Sympathy  
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دهد، ولی نوعی تلقی فردگرا و خودمحور از انسان اقتصادي را نمایش میثروت ملل، بنابراین گرچه اسمیت در 

دهد که این تصور از انسان اقتصادي را باید صرفا یک بعد در نظر بندي نظریات او در دیگر آثارش نشان میجمع

گیهاي مهم انسان اقتصادي اسمیت هستند. انسان تر مثل همدلی و توجه به اخالق نیز از ویژآورد و ابعاد مهم

اقتصادي اسمیت انسانی است عقالنی و آزاد که به صورت طبیعی گرایش به مبادله و معامله با دیگران دارد. آزادي 

انسان در منظر اسمیت هم بعد اقتصادي دارد و هم بعد اخالقی. او در مبادالت اقتصادي خود آزاد است و این 

شود و از گیري آزاد انسان میازار است. عالوه براین آزادي اقتصادي از باعث افزایش قدرت تصمیمآزادي منطق ب

 لحاظ اخالقی نیز الزم و ضروري است. 

-توان در زمرة مدافعان سرمایهبین دارد و او را نمیبنابراین اسمیت در باب مفهوم انسان اقتصادي دیدگاهی خوش

معتقد بود که تعلیم و تربیت از طرفی باید انسانهاي اقتصادي و آزاد پرورش دهد  داري طبقاتی به حساب آورد. او

تا بتوانند در کنار تامین منافع خود به تامین منافع عمومی نیز یاري رسانند. تعلیم و تربیت در چنین نظام انسان 

درک و فهم متقابل آنها شناختی باید عالوه بر پرورش انسانهاي اقتصادي)سرمایۀ انسانی(، از طریق افزایش 

 (. 2007همدلی در جامعه را گسترش دهد)هولر، 

دهد که برخی شباهتها و تفاوتها با اسمیت دارد. میل جان استوارت میل نیز مفهومی از ماهیت انسان ارائه می

معتقد بود که  داند. او یک فردگرا بود وهمانند بنتام لذت و الم را به عنوان دو خداوند ماندگار وجود انسانی می

انسان موجودي است خود دوست که همواره در پی افزایش لذت و کاهش درد و رنج است. انسان مورد نظر میل 

انسانی آزاد و عقالنی است که در پی کسب لذت)در معناي وسیع( آن است. تعلیم و تربیت نیز براي پرورش 

اینکه نظام فکري خاصی را به او تحمیل کند. تعلیم و چنین انسانی باید او را در کاربرد عقل توانا سازد، بدون 

تربیتی باید از طریق پرورش عالیق مشترک و اصالت شخصیت انسانها، ایجاد وحدت اجتماعی را تسهیل 

، حس مشترک اجتماعی و وحدت «توانشهاي واالي انسانی»(. میل با طرح مفاهیمی مثل 2011، 1کند)راین

ود محور و انحصار طلب لیبرالهایی مانند مالتوس ریکاردو دور شد. انسان اجتماعی، از فردگرایی موسوم خ

اقتصادي در منظر میل تبدیل به انسان آزاد و عقالنی شد که خالقیت، فردیت، تساهل و آزادي سیاسی و عقیدتی 

دي است که باشد. شاید به دلیل همین عدول از فردگرایی انحصارطلب و آزادي اقتصاالزمۀ تربیت و تکامل او می

کنند و فردگرایی او را و هایک میل را به گرایش سوسیالیستی متهم می 2بزرگان نولیبرالیسم همانند میزس

 (. 1167؛ میزس، 2010خوانند)هایک، فردگرایی غلط می

 شناختی، تصور از تعلیم و تربیتدر مورد مبانی انسان 1گرچه در بین متفکرانی مثل اسمیت، میل و ریچارد کابدن

                                                   
1- Ryan  

2- Mises  

3-Cobden 
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و برخی نظریات سیاسی و اقتصادي تفاوتهاي زیادي وجود دارد. ولی در عرصۀ تعلیم و تربیت این متفکران مدافع 

نوعی نظریۀ تربیت سرمایۀ انسانی هستند که البته تلقی نولیبرالیسم از این مفهوم تفاوت زیادي دارد. این 

نیز تعبیر کرد، مدافع نوعی لیبرالیسم غیر طبقاتی  1گرابین و عقلتوان از آنها به لیبرالیسم خوشمتفکران که می

بودند که با لیبرالیسم بورژوازي و تقدیرگراي امثال اسپنسر، مالتوس و نولیبرالیستها متفاوت است. از منظر 

وري همۀ طبقات شود و نه تنها فقر باید منجر به بهره 2بین، تعلیم و تربیت انسان مولد اقتصاديلیبرالیسم خوش

توان از طریق تعلیم و تربیت و گسترش تجارت آزاد، آن را ریشه کن نیز نمود. از ۀ جامعه نیست، بلکه میالزم

توان به پیوند اخالق، اقتصاد و سیاست اشاره کرد. در آراي اسمیت، میل و بین میدیگر ویژگیهاي لیبرالیسم خوش

و آزادي عقالنی و اقتصادي افراد مورد حمایت  کابدن قوانین اقتصادي به دالیل اخالقی و افزایش قدرت خالقیت

گیرند. به عبارت دیگر رقابت، سیاست عدم مداخله و تجارت آزاد در منظر این متفکران در چهارچوب قرار می

اخالقی قرار دارد و همواره باید به آن متعهد باشد. این امر داللت مهمی در تعلیم و تربیت دارد: تعلیم و تربیت 

هاي انسانی باید در داخل مفهومی اخالقی از انسان ممکن شود. رقابت و خود دوستی تصادي و سرمایهانسانهاي اق

روند و صرفاً ابزاري براي گرچه الزمۀ فعالیتهاي اقتصادي انسان هستند ولی ویژگی ماهوي انسان به شمار نمی

قی مثل همدلی، آزادي و تمایل به وري عمومی هستند. انسان ویژگیهاي برتر اخالافزایش قدرت تولید و بهره

 وحدت با دیگران دارد که باید در داخل تعلیم و تربیت مورد توجه قرار گیرند.   

 

 کار و انسان اقتصاديلیبرالیسم محافظه -8

بین تأثیر عملی بیشتري داشته است در تاریخ لیبرالیسم گرایش دیگري وجود دارد که نسبت به لیبرالیسم خوش

-ن به لیبرالیسم بدبین و تقدیرگرا تعبیر نمود. در این گرایش از لیبرالیسم مدافعان جامعۀ سرمایهتوان از آو می

، مالتوس، ریکاردو، هربرت اسپنسر، ویلیام 1توان به برنارد مندویلداري طبقاتی قرار دارند که از آن جمله می

کرد که گرچه را به النۀ زنبوران تشبیه میداري سامنر و متفکران نولیبرالیسم اشاره کرد. مندویل نظام سرمایه

زنند. او به داراي نقصهاي جزئی)مثل برخی تبعیضات طبقاتی( است ولی این نقصها به کارکرد کلی آن صدمه نمی

داند. او نگاه خشنی نسبت به پردازد و آن را مایۀ غبطۀ جهانیان میداري انگلستان میتحسین جامعۀ سرمایه

تقد بود که نباید دولت به تعلیم و تربیت این قشر مبادرت کند، زیرا فقر سرنوشت و تقدیر تهیدستان داشت و مع

                                                   
1 گرایی در این جا با خردگرایی)عقل - Rationalism گرایی گرفت متفاوت است. منظور ما از عقل( که توسط دکارت و پیروانش مورد دفاع قرار می

-توان تجربهنگري است. در این معنا میهاي مشترک متفکران مدرنیسم و عصر روشدر این جا دفاع از قدرت عقل بشري است که یکی از ویژگی

گرا نامید چون هر دو به دفاع از قدرت عقل بشري پرداختند و معتقد بودند که عقل بشري است که سرنوشت گرایی و خردگرایی را در کنار هم عقل

زند. او را در این جهان رقم می  
2 مذهب پروتستانیزم  و متفکران لیبرالیسم کالسیک همانند جان الک بوده است. انسان کوشا، مولد و معتدلی که مورد تاکید  -  

3- Bernard Mandeville  
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ود)کرتیس/ زیباکالم و دادرس، محتوم آنها است و این نوع تعلیم و تربیت باعث نارضایتی آنها از تقدیرشان می

1112 .) 

نوزدهم و با حاکمیت بالمنازع تفکر بین بود ولی از اواسط قرن گرچه قرن هجدهم عرصۀ لیبرالیسم خوش

-بینی رخت بست و تقدیرگرایی،  بدبینی و محافظهکم این روح خوشداري، کملیبرالیسم بر کشورهاي سرمایه

کاري  جایگزین آن شد. این روح بدبینی طبقۀ متوسط که در خدمت حفظ حاکمیت سیاسی بود، از طریق 

دالل علمی نیز شد و عرصه براي لغو سیاستهاي حمایتی از فقرا و نظریات مالتوس و اقتصاد ریکاردو مجهز است

(. مالتوس 1155حتی پیشنهاد محدودیت جنسی براي جلوگیري از تولید مثل آنها مهیا گشت)آربالستر/ مخبر، 

معتقد بود که باید از طریق تعلیم و تربیت به فقرا آموخت که خودشان دلیل فقرشان هستند و نه ثروتمندان و 

وري طبقۀ عدالتی نهادهاي اجتماعی. مدافعان مالتوس معتقد بودند که رشد اقتصادي در جامعه لزوماً به بهرهبی

داران و شود. ریکاردو نیز بر خالف اسمیت معتقد بود که تضاد طبقاتی بین کارگران، زمینتهیدست منجر نمی

 شود و در جامعه گراشی به وحدت طبقاتی وجود ندارد. ثروتمندان باعث گسترش اقتصاد می

گرایی سیاسی( با پیروزي انقالب فرانسه و ترس از حاکمیت این روح بدبین و طبقاتی لیبرالیسم)و بروز اشراف

کاري عموم مردم به اوج خود رسید و در این برهۀ زمانی بود که لیبرالیسم به دشمن سنتی خود یعنی محافظه

-)که به عنوان پدر محافظه1تر شد. به طوري که بسیاري از لیبرالها به دفاع از نظریات ادموند برککنزدیک و نزد

شود( در باب مخالفت با انقالب فرانسه پرداختند. برک تأثیر زیادي در تلقی سیاسی و کاري سیاسی شناخته می

 کار و نولیبرالیسم داشته است.فظهشناسی گرایش لیبرالیستی موسوم به لیبرالیسم محابه خصوص مبانی انسان

پرداخت. نظریۀ حقوق بود و به نقد نظریۀ حقوق طبیعی جان الک می« 2قانون طبیعی»برک از مدافعان نظریۀ 

بشري و قرارداد اجتماعی را منبع ایجاد  طبیعی معتقد به حالت طبیعی)وجود فرد ماقبل اجتماع( بود و عقل

گذار حکومتهاي اجتماعی است. در ظر الک عقل و ارادة خودمختار بشري بنیاندانست. از مناجتماع و قانون می

مقابل برک با تأثیر از متفکران قرون وسطا همچون اکویناس، معتقد بود که اساس حکومتهاي اجتماعی نه اراده و 

طبیعی و الهی  خواست مردم، بلکه قانون الهی و طبیعی است. نهادهاي اجتماعی و حکومتی به عنوان اراده قانون

اند. بر این اساس برک به رد وضعیت طبیعی) اعتقاد به فرد ماقبل اجتماع( و حقوق هستند که به ما ارث رسیده

طبیعی پرداخته و معتقد بود که هرگونه آزادي و حقوق انسانی صرفاً در بطن تمدن بشري ممکن است)برک، 

صورت انتزاعی و با تکیه بر وضعیت آزادي اولیه توصف کرد، توان انسان و حقوق او را به (. از منظر او نمی1510

حقوق انگلیسی که از اجدادش به او ارث رسیده »بلکه حقوق انسان)در جامعۀ انگلیسی( از منظر او عبارت است از 

 (.21همان: «)است

                                                   
1- Burke  

2- Natural Law  



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

612 

-فردگرایی تجربهآنچه از برک بر جاي ماند نوعی فردگرایی ایدئالیست در بطن اعتقاد به سنت بود که در مقابل 

دانست که توسط میل و گرایانۀ الک و هیوم قرار دارد. گرچه لیبرالیسم کالسیک فرد را واحد اخالقی مجزا می

(، ولی برک)در روشی 2001شود و با راهنمایی عقل در صدد برآوردن آنها است)رید، رغبت درونی برانگیخته می

او با اجتماع قابل تعریف است. حقوق افراد نیز تنها در بطن قانون  شبیه به هگل( معتقد بود که فرد تنها در ارتباط

که میراث ارزشمند گذشتگان است قابل تعریف است و فرد خارج از اجتماع حقوقی ندارد. بنابراین آزادي افراد آن 

طریق اي است که از یافتهو نظم 1کشید، بلکه آزادي ساختاریافتهآزادي طبیعی نیست که الک به تصویر می

شود. این تلقی فردگرایانۀ برک تأثیر بشزایی در اندیشۀ هایک داشته است. برک وارث کاربرد قانون ممکن می

-شناسی قرون وسطا به ذات بشر بود و به همین دلیل آزادي را بدون کنترل اجتماعی باعث شر میبدبینی انسان

شکوفا شود. این امر نیاز به دولتی دارد که بتواند  توانددانست. آزادي تنها در یک جامعۀ کنترل شده است که می

 (. 1510آزادي و کنترل اجتماعی را به صورتی عقالنی با هم ترکیب کند)برک، 

( را با مفهوم فردگرایی بدبین و آزادي 1115، 2برک اعتقاد به بازارهاي آزاد و نوعی سیاست عدم مداخله)اترین

ردگرایی از طرف برخی گرایشهاي لیبرالیسم) موسوم به لیبرالیسم کنترل شده در هم آمیخت. این تلقی از ف

کار( مانند الکسی دوتوکویلمورد حمایت قرار گرفت و ترکیب آن با داروینیسم اجتماعی هربرت اسپنسر و محافظه

 ویلیام سامنر، عرصه را براي بروز عقاید انسان شناختی منحصر به فرد نولیبرالیسم مهیا ساخت. 

کار قرار داد، با این تفاوت که او در کنار داروین بناي نوعی توان در مسلک لیبرالیسم محافظهنیز می اسپنسر را

کاري دینی برک و دوتوکویل متفاوت است. او کاربرد اصول داروین کاري علمی را بنا نهادند که با محافظهمحافظه

ریزي عقالنی نیست. او به دفاع ع هدف و طرحدر مسائل اجتماعی و سیاسی، معتقد بود که رشد جوامع بشري تاب

هاي جدي است ولی این گرچه جامعۀ صنعتی امروزه داراي زیان»داري پرداخته و معتقد بود که از جامعۀسرمایه

ها به تر شده اند، این زیاناي که طبیعت بشري اقتضا کند کمتر هستند و تا اندازهها نسبت به گذشته کمزیان

اسپنسر، «)توانند ترمیم یابندعدالتی طبقۀ خاصی نیست و تنها در طول تکامل بشري میبیدلیل تبعیض و 

1651 :271 .) 

بقاي ، مدافع اخالق تکاملی بود. او معتقد بود که قانون 1اسپنسر بر خالف خود داروین و متفکرانی مثل هاکسلی

نباید به بهانۀ تسکین آالم  هیچگونه در جوامع بشري نیز حکمفرما باشند و دولت  7انتخاب طبیعیو  4اصلح

دخالتی در روند رقابت افراد کرده و اقدام به تامین بهداشت و یا تعلیم و تربیت عمومی بکند. او بر مبناي نظریۀ 

                                                   
1- Ordered Liberty  

2- Attrain 

3- Huxley  

4- Survival of the Fittest  

5- Natural Selection  
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پرداخت و معتقد بود که این نابرابریها نتیجۀ رقابت داري میتکامل به دفاع از نابرابریهاي موجود در جامعۀ سرمایه

ریزي طبقۀ اجتماعی خاص. افراد در این شرایط نابرابر باید به رقابت با هم تکامل است و نه طرحدر عرصۀ 

(. در حالیکه رقابت در منظر داروین مفهومی تعاونی داشت، اسپنسر با ابداع مفهوم بقاي 1664بپردازند)اسپنسر، 

صل آن نوعی فردگرایی انحصار طلب و اصلح، نوعی رقابت فردگرایانه در بطن اخالق تکاملی را رواج داد که حا

ها گرفت و معتقد بود فرد در قبال این قابلیتهاي خودش در نظر میاتمی بود و فرد را به عنوان مالک قابلیت

 (. 2004ندارد)السن و دیگران،  هیچ دینی به جامعه

تر قبول ي جامعۀ آمریکایی قابلبا ترکیب داروینیسم اجتماعی اسپنسر با نظریات مذهبی، آن را برا 1ویلیام سامنر

داري اوج تکامل بشري و قابل تحسین است. کرد. او بر مبناي نظریۀ تکامل فرهنگی، معتقد بود که جامعۀ سرمایه

سامنر همانند برک معتقد بود که آزادي تنها در بطن قانون و نهادهاي اجتماعی ممکن است و براي تبیین این 

آورد. میراثهاي عقل بشري که حاصل تکامل در فرهنگ و اجتماع هستند، آزادي را یعقیده به قانون تکامل روي م

 (.  2004، 2اي بیش نیست)ترسکسازند و آزادي بر حسب قانون طبیعی افسانهممکن می

یک معناي خاص یک »تلقی سامنر از ماهیت انسان برگرفته از نوعی فردگرایی افراطی است. او معتقد بود که در 

-مجزا است... روابط این انسان، آزاد و رها ولی سست هستند. انسان آزاد در یک دموکراسی آزاد هیچ وظیفهانسان 

: 1154سامنر، «)اش ندارد مگر رعایت احترام، ادب و حسن نیت نسبت به آنهااي نسبت اعضاي دیگر هم طبقه

 (. 16همان: «)هر زن و مردي در جامعه یک وظیفه دارد و آن مراقبت از خودش است»(. 14

هاي الزم براي ترویج هرچه بیشتر رقابت در عرصۀ جامعه است. در منظر سامنر وظیفۀ دولت ایجاد زمینه

درحالیکه لیبرالهاي کالسیک و به خصوص جان استوارت میل افزایش قوانین دولتی را مانع تحقق آزادي و 

دانند و براي دولتها در زمۀ تحقق آزادي مدنی میکار قوانین را الدانستند، لیبرالهاي محافظهخالقیت فردي می

گیرند. آنچه از مجموع نظریات برک و داروینیسم اجتماعی اسپنسر و سامنر تري در نظر میاین عرصه نقش فعال

در باب انسان شناسی به جاي ماند فردگرایی انحصار طلب و رقابتی، بدبینی به ذات انسان)به تبع از بستر 

عتقاد به بازارهاي آزاد، اعتقاد به آزادي نشات گرفته از قوانین مدنی)آزادي کنترل شده(، نقش فعال کار(، امحافظه

هاي مختلف اجتماعی، مفهومی فردگرایانه از دموکراسی و حمایت از هاي رقابت در عرصهدولت در ایجاد زمینه

این تلقی انسان شناختی مبناي افکار  اجتماعی بود. -داري طبقاتی به عنوان حاصل تکامل فرهنگیجامعۀ سرمایه

داري و سیر به سوي نوعی سیاسی مختلفی شد که هدف آنها حفظ ساختارهاي موجود قدرت در جوامع سرمایه

 حاکمیت اشرافیت با توجیه علمی و تاریخی بود.  

 

                                                   
1-Sumner 

2- Trask  
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 نولیبرالیسم و انسان اقتصادي -0

م انسان اقتصادي با لیبرالیسم مشترک است ولی برخی از پیروان فوکو معتقدند که گرچه نولیبرالیسم در مفهو

شناسی نولیبرالیسم تحول در این مفهوم ایجاد کرده که ان را از انسان اقتصادي لیبرالیسم کالسیک جدا انسان

این »دهد: ( این تغییر را چنین شرح می2001(. رید)2007؛ السن و پیترز، 2001؛ لمکه، 2001کند)رید، می

ز انسان شناسی مبتنی بر مبادله و داد و ستد به انسان شناسی مبتنی بر رقابت است. این تحول شامل تغییر ا

رفت، در تغییر از داد و ستد به رقابت داراي پیامدهایی است: در حالیکه داد و ستد امري طبیعی به شمار می

ر به انحصار و همچنین منظر نولیبرالیسم قرن بیستم رقابت امري مصنوعی است که باید در مقابل گرایش بازا

دخالت دلت محافظت شود. رقابت نیاز به دخالت دائمی دولت دارد البته نه دخالت در بازار، بلکه دخالت در 

 (. 26: 2001رید، «)شرایط]پیش زمینۀ[ بازار

در  گر و انسان دخیل( معتقد است که در حالیکه انسان اقتصادي در منظر لیبرالیسم انسان مبادله2011اوکساال)

همۀ انسانها درپی موفقیت در »است. در منظر نولیبرالیسم 1مبادله بود، انسان اقتصادي نولیبرالیسم یک کارآفرین

کل جامعه به »(. در این دیدگاه، 50: 2011اوکساال، «)فعالیت اقتصادي خود و پیروزي در بازي اقتصاد هستند

عنوان یک بازي است که در آن افراد با عالقه به خویشتن و  به صورت اتمیک براي رسیدن به بیشترین نتیجۀ 

 (. 50همان: «)کنندفعالیت میاقتصادي 

ترین مبانی تغییر در عقالنیت سیاسی نولیبرالیسم از حاکمیت به شناسی یکی از مهماین تغییر در مفهوم انسان

است. در حالیکه لیبرالیسم کالسیک تاکید بر دولت کوچک و سیاست عدم مداخله داشت، دولت « منديحکومت»

هاي نوین قدرت)مانند فناوري خود(، گري از طریق فناورياین مداخله گر است.نولیبرالیسم فعال و مداخله

گیرد)کاتوي، فعالیتها و عامالن مهم اجتماعی، مدیریت اجتماعی و یا از طریق علوم مختلف اجتماعی صورت می

م ( معتقد است لیبرالیس2001ها در اجتماع است. لمکه)( که هدف نهایی آنها پرورش نوع خاضی از سوژه2012

کند و معتقد به افراد مستقل و خودمختار بود که به اقتضاي طبیعت خود و صورت عقالنی اقدام به انتخاب می

چهارچوب دولت باید با آزادي این فرد خومختار و عقالنی محدود شود. ولی نولیبرالیسم اعتقادي به استقالل و 

دي کارآفرین و رقابتی براي تحقق جامعۀ رقابتی آزادي انسان به سبب طبیعتش ندارد و در پی ایجاد ایجاد افرا

 مندي نولیبرالیسم حکایت از دستکاري َشرایط براي ایجاد چنین افرادي است. است. حکومت

پذیر است که در عین حال هاي مطیع و حکومت( معتقدند که هدف نولیبرالیسم تولید سوژه2005داویس و بانزل)

ایجاد سوژه بیشتر از اینکه از طریق دخالتهاي مستقیم صورت پذیرد، از طریق دانند. این فرایند خود را آزاد می

                                                   
1- Entrepreneur  
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ترین ابزارهاي غیر مستقیم از مهم 2سازيو بازاري 1گوییشود. ترویج پاسخفرایندهاي غیر مستقیم کنترل می

د که هستند که هدف انها هدایت رفتارهاي افراد در جهت تحقق اهداف نولیبرالیسم است. فوکو معتقد بو

(. فوکو با 2017است)راپر، « شکلی از عمل»نولیبرالیسم بیشتر از اینکه فرایند فعالیتهاي سیاسی و دولتی باشد، 

این بیان معتقد است که روابط قدرت نولیبرالیسم را نباید صرفاً به روابط سیاس و دولتی کاست، بلکه این روابط 

( معتقد است که نوآوري نولیبرالیسم 2001این معنا پیترز). در انددر عرصۀ زندگی عمومی انسان گسترده شده

سازي توان به بازاريآمریکایی در گسترش مفهوم انسان اقتصادي به همۀ زندگی بشري است که از این فرایند می

ن سازي نولیبرالیسم در نقطه مقابل دیدگاه اسمیت، میل و کابدن قرار دارد. درحالیکه ایزندگی تعبیر کرد. بازاري

دانستند، کردند و آن را ویژگی ذاتی انسان نمیمتفکران خودخواهی انسان اقتصادي را محدود به اقتصاد می

کنند. هاي زندگی بشري اعمال مینولیبرالیسم مدل انسان اقتصادي)به عنوان کارآفرین رقابتی( را در همۀ عرصه

اي و ... براساس خانواده، ازدواج، زندگی حرفه هاي مختلف زندگی اعم ازدر منظر نولیبرالیسم انسان در عرصه

 (. 2001کند)لمکه، هزینه رفتار می -خودخواهی ذاتی خود و منطق سود

فوکو براي تبارشناسی تلقی نولیبرالیسم از دولت و مفهوم انسان اقتصادي که مبناي آن است، به تبارشناسی دولت 

اي به تفکر لیبرالیسم بعد از جنگ جهانی دوم تبارشناسی توجه ویژه پردازد. او در روند ایناز یونان تا به امروز می

آلمان)موسوم به اردو لیبرالیسم( و نظریۀ سرمایۀ انسانی مکتب شیکاگو دارد که تحت تأثیر تفکرات مکتب 

بود)السن و دیگران،  7و الکساندر راستو 4، والتر اویکن1اقتصادي فرایبرگ به رهبري متفکرانی مثل ویلهلم راپکه

گرایانه از (. اردو لیبرالیسم بر خالف لیبرالیسم کالسیک مفهومی غیر طبیعت2012؛ فلو، 2011؛ اوالسکا، 2004

کرد. از این منظر، بازار نهادي با قانون طبیعی نیست، بلکه نهادي مصنوع بشر است که بازار و رقابت را مطرح می

شود که شود. رقابت محض امري طبیعی نیست، بلکه تنها وقتی ممکن مییهاي سیاسی ممکن ماز طریق مداخله

هاي بروز آن را ایجاد کرد. برخالف مفهوم سلبی لیبرالیسم کالسیک از هاي سیاسی زمینهبتوان از طریق مداخله

آزادي اقتصادي  هاي دولتی نباید مانعگر دارد. البته دخالتدولت، اردولیبرالیسم اعتقاد به دولتی فعال و مداخله

 (.2001افراد شود، بلکه رسالت آنها کاهش سیاستهاي اجتماعی ضد رقابت است)لمکه،

نیز معتقدند که دخالت دولت وقتی منجر به بوروکراسی شود، غیر قابل دفاع  7مدافعان مکتب شیکاگو مانند بِکِر

(. 2004ي افراد شود)السن و دیگران، اي قابل دفاع است که منجر به گسترش آزادي اقتصاداست و صرفاً مداخله

البته در حالیکه اردولیبرالیسم در پی ادارة جامعه از طریق مکانیسم بازار بود، مکتب شیکاگو از این فراتر رفت و 

                                                   
1- Accountability  

2- Marketisation 
3- Wilhelm Rupke  

4- Walter Eucken  

5 - Alexander Rustow 

6- Becker  
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هاي اي در کنار دیگر حوزهاي اقتصادي بود. در این نظر دیگر اقتصاد حوزهدرپی تعریف اجتماع به عنوان حوزه

شوند و هدف از این امر گسترش ، بلکه همۀ فعالیتهاي انسان در حوزة اقتصادي تعریف میزندگی بشري نیست

 مدل کارآفرین رقابتی به عنوان مدل برتر فعالیتهاي بشري است. 

گیري افکار نولیبرالیسم البته گرچه افکار اردولیبرالیسم و نظریۀ سرمایۀ انسانی مکتب شیکاگو تاثیر زیادي بر شکل

و فوکو در این مسیر بر حق بوده است، ولی صرف بررسی این دو گرایش فکري براي بررسی ماهیت اند داشته

انسان اقتصادي در دیدگاه نولیبرالیسم کافی نیست. فوکو نولیبرالیسم را به عنوان شکل منحصر به فردي از 

مندي و جدید از حکومت گیرد که حاصل آن تحول در مفهوم انسان اقتصادي و بروز نوعیلیبرالیسم در نظر می

کار و شناسی محافظهعقالنیت سیاسی است. آنچه در این روند کمتر مورد توجه قرار گرفته است، تاثیر انسان

کار ممکن شده گیري انسان شناسی نولیبرالیسم است که بیشتر از مسیر لیبرالیسم محافظهکار در شکلنومحافظه

ه بررسی مفهوم انسان اقتصادي در منظر فریدریک هایک )به عنوان یکی از است. براي بررسی این تأثیر در ادامه ب

 پردازیم. ترین رهبران فلسفی، سیاسی و اقتصادي نولیبرالیسم( میمهم

 

 فریدریک هایک و انسان اقتصادي -4

کار محافظههایک یکی از پیشروان فلسفی نولیبرالیسم است که توانسته از طریق ترکیب نظریات برک و لیبرالیسم 

کار برافکند. او در مقالۀ شناختی لیبرالیسم محافظههاي انسانبا نوعی تکامل فرهنگی، طرحی نوین بر اندیشه

 پردازد. او فردگرایی در معناي درست شناختی میبه بحث در باب مبانی انسان 1فردگرایی: درست و نادرست

دهد که تر از همه ادموند برک نسبت می، آدام اسمیت و مهم2آن را به برنارد مندویل، دیوید هیوم، آدام فرگوسن

مورد حمایت قرار گرفته است. از منظر هایک مدافعان بنتام و میل  1در قرن نوزدهم توسط دوتوکویل و لرد آکتون

د اي مانناند. فردگرایی در معناي دوم آن نشات گرفته از فیلسوفان قارهمنشا تصور نادرست از فردگرایی بوده

گرایانه همواره در خطر افتادن در دام دکارت، روسو و فیلسوفان دایرةالمعارف است. این فردگرایی عقل

 (.2010گرایی بوده است)هایک، سوسیالیسم و جمع

هایک به تبع برک و در مخالفت با هابز، الک و روسو معتقد است که فردگرایی به معناي وجود فرد مقابل اجتماع 

هاي اجتماعی راهی به اي بیش نیست. او معتقد است که براي درک پدیدهارداد اجتماعی افسانهنیست و نظریۀ قر

( از این تلقی به 1164جز درک ما از اعمال فردي وجود ندارد، این معناي فردگرایی صحیح است. بوکانن)

مبناي »اقتصادي، هاي اجتماعی و کند و معتقد است که در تحلیل پدیدهتعبیر می 4شناختیفردگرایی روش

                                                   
1- individualism: True and False  

2- Adam Ferguson  

3- Lord Acton  

4- Methodological Individualism  
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بوکانن، «)گر، رفتارگر و عمل کننده است و نه واحدهاي ارگانیک مثل حزب، ملت و استاناساسی فرد انتخاب

گرایانه و شبه فردگرایانه از اجتماع است. هایک از این (. این تصور از اجتماع نقطۀ مقابل تصورات جمع11: 1164

اري از نهادهاي که دستاوردهاي افراد بر آنها استوار است، خیزش بسی»گیرد: بحث یک نتیجۀ مهم دیگري نیز می

(. بنابراین هایک از طریق 71: 2010هایک، «)گیردریز صورت میگر و برنامهو کارکرد آنها بدون هیچ ذهن هدایت

ریزي اجتماعی است و او در این عقیده با افرادي تعریف فردگرایی در پی ایجاد مبنایی مستحکم براي نقد طرح

 مثل کارل پاپر قرابت فکري زیادي دارد. 

را مطرح  1نظم خود انگیختههایک از طریق ترکیب نظریات برک با داروینیسم اجتماعی اسپنسر و سامنر، نظریۀ 

ولی تابع طراحی عقالنی . بر این مبنا او معتقد بود که نهادهاي بشري حاصل فعالیتهاي افراد هستند 2ساخت

سازد. این این درست است که انسان تمدن خود را می»است:  هنیستند. تمدن بشري حاصل نظم خود انگیخت

تمدن حاصل فعالیت او یا فعالیت نسلها در چند صد سال گذشته است. ولی این به آن معنا نیست که این تمدن 

رد تمدن و مواردي که بقاي تمدن به آنها وابسته است، چیزي ریزي است یا اینکه انسان در مورد کارکحاصل طرح

هستند توانایی انسان براي  ه(. از منظر هایک، بازار و جامعه تابع خود انگیخت54: 2011هایک، «)داندمی

دستکاري نتایج آنها بسیار کمتر از تصوري است که مدافعان طراحی اجتماعی دارند. انسان به سبب درکی که از 

تواند تاثیرات کلی بر آنها داشته باشد و قادر به کنترل کامل کلی حاکم بر تکامل اجتماع دارد، صرفا می قوانین

 نتایج و جزئیات نیست. 

فردگرایی یا به تعبیر دیگر فردگرایی عقالنی، بیش از حد به عقل بشري تکیه هایک معتقد است که دیدگاه شبه  

( و معتقد است که سوسیالیست ها و حامیان 1166کند)هایک، تعبیر می 1مهلکغرور کرده است. او از این امر به 

ریزي او در اند و بیشتر از حد توان طبیعی بر عقل انسان و توان برنامهاقتصاد کینز، دچار چنین غرور مهلکی شده

اشتباهاتی بوده اند. هایک معتقد بود که گرچه داروینیسم اجتماعی داراي حد نهادهاي اجتماعی تاکید داشته

است، ولی بزرگترین خدمت آن ایجاد تصوري درست از تکامل فرهنگی و جلوگیري از غرور مهلکی است که 

-است. این توهم )اعتقاد به قدرت عقل بشر در شناخت شرایط اجتماعی و تغییر آنها( می سوسیالیسم به بار آورده

تر از هر فیلسوف سیاسی دیگري، زمینه شود. هایک واضحتواند منجر به نتایج مهلکی در باب اقتصادي و سیاست 

کاران سنتی، (. گر چه محافظه2005، 1مهیا ساخت)آرنهارت 4کاري بر مبناي تکامل داروینیرا براي بسط محافظه

                                                   
1- Spontaneous order  

2 گرچه هایک در بسیاري از موارد منتقد اسپنسر هست ولی بسیاري از مبانی فلسفۀ تکاملی اسپنسر را در نظریات خود مورد حمایت قرار داده  -

 است. 
3- Fatal Conceit  

4 عرصه را براي مقابله با گرچه در وهلۀ اول این عبارت ممکن است متناقض نما باشد ولی تفکر داروین به سبب دفاع از تغییرات گام به گام،  -

کاري و بدبینی به قدرت عقل در تعیین سرنوشت تفکرات انقالبی فراهم کرد. برداشت اسپنسر، سامنر و هایک از داروین حکایت از نوعی محافظه
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گیري از تفکراتی که از امثال شاید به سبب زمینۀ دینی که داشتند، کمتر سراغ داروین رفتند، ولی هایک با بهره

کاري لیبرال خود را بر آن بنا نهاد. او تلقی خاصی از قانون نر به ارث برده بود به سراغ داروین رفت و محافظهسام

 گیري از تلقی  تکامل داروینی مستدل نمود. طبیعی که از برک و دوتوکویل به ارث برده بود را با بهره

معتقد بود که شرایط اقتصادي و اجتماعی را  در تلقی انسان شناختی، هایک به فروید نزدیک شده و همانند او

، نقش بعد غیر عقالنی در آنها خیلی بیشتر از بعد عقالنی تتوان صرفاً در قواعد عقالنی و علمی فرو کاسنمی

است. به همین دلیل است که هایک آرمان مدرنیسم براي کنترل عقالنی زندگی اجتماعی و به تبع آن زندگی 

اذعان داشت که وظیفۀ ما تمهید شرایط کلی است که نتایج مفید ممکن است در آنها تحقق و  داقتصادي را وا نها

(. بنابراین او زمینه را براي طرح 1166، 2بیابند و کنترل کامل نتایج از عهدة علوم و عقل بشري خارج است)گري

ف الک و میل، خوش بینی به سازد. او بر خالکار و ضد عقالنی در باب ماهیت انسان فراهم میاي محافظهنظریه

کرد و معتقد بود که بسیاري از این ریزي فعالیتهاي اقتصادي و اجتماعی را محکوم میعقل بشري در طرح

 ریزي بلکه نتیجۀ تکامل بی هدف در عرصۀ اجتماع است. فعالیتها نه نتیجۀ طرح

از بدبختی حاصل از بالیا و مسایل  عدالتی راهایک در انتقاد از عدالت اجتماعی در دیدگاه سوسیالیسم، بی

کند. شرایط اقتصادي حاصل نظم خودانگیخته و تکامل اجتماعی طبیعی)که فقر نیز مثل آنها است( جدا می

هستند و فقر که حاصل این شرایط است، از سنخ بالیایی طبیعی و بیماریها است و حاصل نوعی بدشانسی است. 

این آموزة هایک رنگ بوي (. 2011عدالتی نیست)هایک، دردآورد باشد بی هافقر هر قدر هم براي افراد و گروه

 کاهد. داري بی رحمی را دارد که انسان را به موضوع جبر قوانین اقتصادي میسرمایه

تلقی هایک از نظم خود انگیخته و تکامل فرهنگی، در تعریف او از آزادي هم نقش اساسی داشته است. او بر  

گرایان، معتقد بود که آزادي با عدالت اجتماعی همبسته نیست. آزادي در تلقی ت رفاه و جمعخالف مدافعان دول

هایک به معناي باز تقسیم و برابرسازي منابع نیست، بلکه او معتقد بود که در فرایند تکامل اجتماعی افراد از 

نۀ برابرسازي منابع در روند طبیعی بازار منابع نابرابر برخوردارند و این نابرابري قابل احترام است و نباید به بها

دخالت کرد. گرچه تعریف هایک از آزادي همپوشانی هاي زیادي با لیبرالیسم الک و میل داشت، ولی موضع دفاع 

هایک از آزادي متفاوت از آنها است. در حالیکه الک از موضع حقوق طبیعی و میل از موضع سودگرایی به دفاع از 

و مساله پراکندگی دانش، به دفاع از آزادي پرداخت:  ههایک با تکیه بر نظم خود انگیخت پرداختند،آزادي می

سازد. ما خواهان آزادي بینی و پیشگویی مهیا میآزادي ضروري است چون فضا را براي امور غیر قابل پیش»

                                                                                                                                                          
فصل قبل مورد بررسی قرار  کاري است که دربشري دارد. البته برداشت امثال هابسون)از پیشروان لیبرالیسم نوین( از داروین نقطۀ مقابل محافظه

 گرفت. 
1- Arnhart  

2- Gray  
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(. پراکندگی دانش، 61همان: «)هایمان را داریمهستیم، چون ما از آن انتظار فرصت براي تحقق بسیاري از هدف

سازد. هایک از طرف بینی و عدم قطعیت عرصه را براي آزادي ضروري میریزي و پیشعدم وجود امکان برنامه

دیگر مانند برک معتقد بود که آزادي تنها در بطن جامعه و قانون ممکن است. بنابراین بر خالف تصور هابز و 

ي ایجاد آن نیاز به مداخلۀ قانونی است. به عبارت بهتر آزادي باید الک، آزادي به صورت طبیعی وجود ندارد و برا

در نظر گرفته شود. حکومت از طریق قانون باید فرایند آزادي افراد براي تبادل در « آزادي ساختاریافته»در معناي 

شود. بنابراین هنر یجامعه و بازار را فراهم سازد. فوکو معتقد بود که در نظام نولیبرالیسم آزادي تولید و تنظیم م

توان این حاکمیت نولیبرالیسم به معناي نوعی مدیریت آزادي است و در داخل نظام فکري هایک است که می

جمله را معنا داد. فوکو معتقد بود که این نوع مدیریت آزادي ن از طریق دخالت مستقیم در آزادي افراد، بلکه از 

 (.2001د، شود)ریهاي عمل ممکن میراه ایجاد زمینه

کار در باب انسان بود که اوال بر آنچه از افکار انسان شناختی هایک بر جاي ماند نوعی نظریۀ تقدیرگرا و محافظه

نتیجۀ این نگاه به انسان، کاهش عاملیت انسان در ریزي فعالیتهاي بشري تاکید داشت. محدودیت عقل او در طرح

ش نقش عوامل غیرعقالنی و غیرقابل کنترل در زندگی است. این اجتماع، اعتقاد به آزادي کنترل شده و افزای

انسان اقتصادي هایک بیشتر از گذارند. عوامل غیر عقالنی در فرایند تکامل و از طریق رقابت بر افراد تاثیر می

اتی و دار طبقکار دارد و مدافع سرمایهاینکه سازگار با لیبرالیسم کالسیک باشد، رنگ و بوي لیبرالیسم محافظه

گرایی در باب انسان است. این نظریات انسان شناختی زمینه را براي بروز مفهومی جدید از سرمایۀ موضع ضد عقل

 و بدبین به ماهیت انسانی بود.  هانسانی و انسان اقتصادي فراهم آورد که مبناي آن بر تلقی تقدیر گرایان

 

 تربیت و انسان اقتصادي -1

از طریق مداخله در فرایند پرورش سوژه، ماهیت انسان اقتصادي را که شرح آن نولیبرالیسم در پی آن است که 

هاي انسان کند که وجودشان تیدبل به کارآفرین رقابتی شده گذشت، در افراد پدید آورد و آنها را بدل به سرمایه

قدرت در راستاي اشاره به برخی کارکردهاي « خود»فناوري  دارد.« خود»است و براي این کار تکیه بر فناوري 

ها گیري از فناوري خود براي شکل دهی به سوژهایجاد سوژه دارد. نولیبرالیسم از طریق تعلیم و تربیت در پی بهره

مندي نولیبرالیسم بر خالف مدل سنتی، صرفا مبتنی بر کارکردهاي سیاسی و نظامی قدرت است ولی حکومت

اشاره به راههاي براي شکل دادن و هدایت حوزة « خود»مندي نولیبرالیسم و فناوري نیست. در این معنا حکومت

 عمل دیگران دارد. 

بازاري سازي نهادهاي تربیتی بخشی از طرح نولیبرالیسم براي پرورش انسان اقتصادي در تعلیم و تربیت است. از 

یتی ارزشها و منطق عملکرد آن باید از آن این منظر بازار به عنوان مکانیسم برتري که نهادهاي اجتماعی و ترب
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انسان موجودي خودخواه و عقالنی است و در پی ( معتقد بود، 1164که بوکانن) رتبعیت کنند. بنابراین همانطو

سود خویش است. این نوع فردگرایی مبناي تعریف اهداف و اصول تربیتی است و تعلیم و تربیت 1سازيبیشینه

انی موفق است که بتواند این نوع فردگرایی را رواج دهد و خروجی آن انسانهاي وقتی در پرورش سرمایۀ انس

 کارآفرین و رقابتی باشند. 

( نولیبرالیسم از طریق فناوریهاي نویان قدرت همانند گسترش ارزشیابی استاندارد و عینی، 2017به زعم راپر)

د. نتیجۀ کاربرد این فناوریهاي قدرت تبدیل سعی دارد تا در فرایند قدرت/ دانش، به نوعی سوژه پروري بپرداز

هاي منفعل قابل تحلیل و کنترل است. در این مدل تربیتی نولیبرالیسم بدون دخالت مستقیم و افراد به سوژه

کند که در داخل آن افراد خودمحور به تبادل صرفاً از طریق کنترل از راه دور جامعه را تبدیل به بازاري رقابتی می

دو هدف عمدة ارزشیابی استاندارد نولیبرالیسم است که نتیجۀ آنها  1و شفافیت 2پردازند. کاراییا هم میو معامله ب

افزایش کنترل بر نهادهاي تربیتی و اجبار آنها به تطبیق با اهداف نولیبرالیسم است. این مدل تربیتی به دلیل 

رایند آن آزاد است و منبع کنترل اجتماعی درآن اینکه تکیه بر نوعی کنترل غیر مستقیم دارد، به ظاهر فرد در ف

 انگیزد. بسیار مبهم است، مقاومت کمتري را نیز بر می

مندي نولیبرالیسم، ایجاد فاعالن به شدت فردي شده و ( معتقدند که نتیجۀ این حکومت2005داویس و بانزل)

رینان اقتصادي که مدل بازار بر زندگی و مسئول و انتقال ریسک و مسئولیت اجتماعی از دولت به افراد است. کارآف

( نتیجۀ این ابزارها را گسترش نوعی نظام مدیریت سلسله مراتبی و 2007وجود آنها حاکم است. السن و پیترز)

( نیز معتقدند که گسترش فرهنگ بی اعتمادي و تفحص حاصل 2000دانند و وایت و شور)روابط نابرابر قدرت می

است. این نتیجۀ حاکمیت نوعی تلقی محافظه کار و بدبین در باب انسان شناسی بر  اورگویی اکراهاین پاسخ

 است.    مسیاستهاي تربیتی نولیبرالیس

( معتقد است که اصالحات نولیبرالیسم در تعلیم و تربیت نه تنها نقش افراد به عنوان مربی، محقق و 2001بل)

دهد. این امر از طریق فناوري هاي نوینی ن را نیز تغییر میسازد، بلکه چیستی و هویت آدانش آموز را متحول می

البته « 7گرياحیاي تنظیم»است ولی نتیجۀ عملی آن نوعی « 4زداییتنظیم»گیرد که گرچه شعار آنها صورت می

شود. درحالیکه در شکلی غیر مستقیم است. در این فرایند نقش معلم، مدیر و دیگر عوامل تربیتی دچار تحول می

شوند، مدیران به عنوان قهرمانان جدید تحوالت لمان تبدیل به تولید کنندگان کاالهاي تربیتی تبدیل میمع

شوند و نقش آنها تامین شرایط الزم براي تبدیل مدارس و دیگر نهادهاي تربیتی از اهمیت زیادي برخوردار می

                                                   
1-Maximizing  

2- Efficiency   
3-Transparency  

4- Deregulation  

5- Re-Regulation  
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-یی جایگزین اعتماد و مسئولیت اجتماعی میتربیتی به نهادهاي بازارمحور است. حاصل این فرایند که در آن کارا

شود، ایجاد نوعی اسکیزوفرنی و دوگانگی ارزشها در افراد است. آنها در حالیکه خود معتقد به نوعی از ارزشها 

 هستند، مجبور به مطابقت با ارزشهاي مورد نظر ارزیابان هستند. 

 

 گیرينتیجه

طریق تحوالت تربیتی در سطح جهان تلقی خاصی از اهداف و اصول در سالهاي اخیر نولیبرالیسم سعی دارد تا از 

شناختی این تحوالت تربیتی است که از طرف تربیتی را رواج دهد. مدل انسان اقتصادي به عنوان مبناي انسان

رود. بر این مبنا انسان موجودي به ذاته خودمحور است که همواره در دیگر هدف تعلیم و تربیت نیز به شمار می

پی بیشینه سازي منافع خود است. تعلیم و تربیت در پی پرورش انسانهاي اقتصادي و تامین سرمایۀ انسانی است. 

مفهوم انسان اقتصادي و سرمایۀ انسانی گرچه از آغاز لیبرالیسم همواره مورد تاکید لیبرالهایی مانند اسمیت و میل 

 فاوت بسیاري با تلقی لیبرالیسم کالسیک دارد. قرار داشته است ولی تلقی نولیبرالیسم از این مفهوم ت

دانستند که بر خود و شرایط زندگی اش در گر میدرحالیکه لیبراهاي کالسیک انسان را موجودي عقالنی و مبادله

بین بودند، نولیبرالیسم انسان و به خصوص اجتماع کنترل عقالنی دارد و در باب تاثیر این قدرت عقالنی خوش

کاران بر عقل بشري و تاثیر آن بر شرایط انسان بر بعد غیرعقالنی تاکید دارد و با تاثیر از محافظه فریدریک هایک

داري طبقاتی، نابرابري و تقدیرگرایی بین نیست. حاصل نظریات هایک دفاع از نوعی سرمایهزندگی او چندان خو

به ارزشهاي وجودي آنها تبدیل کند. ترویج  است و تعلیم و تربیت رسالت دارد تا در پرورش افراد این مفاهیم را

این نوع ارزشهاي اجتماعی به معناي کاهش نقش عاملیت  و عقالنیت در زندگی انسان و افزایش نقش عوامل غیر 

هاي غیر عقالنی در کنترل زندگی بشري است. بنابراین در نظام نولیبرالیسم عاملیت از افراد سلب و به مکانیسم

مندي خود در داخل تعلیم و شود. به بیان فوکویی نولیبرالیسم از طریق رواج حکومتگذار میمستقیم حاکمیت وا

کند که حاصل آن توجیه روابط نابرابر گیري از روابط قدرت/ دانش اقدام به نوعی سوژه پروري میتربیت، با بهره

لیبرالیسم کالسیک در پی پرورش قدرت به صورتی ماهرانه است. تعلیم و تربیت در نظام نولیبرالیسم بر خالف 

دانند ولی گر میافراد خودمختار نیست و حاصل آن ایجاد افرادي است که در ظاهر خود را آزاد و انتخاب

 شود.  هاي غیر مستقیم کنترل میانتخابهاي و آزادي آنها از طریق مکانیسم
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Education and "Human Capital": A Reflection on Homo Economicus from Classic 

Liberalism to Neoliberalism 
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Abstract 

The purpose of this paper is to genealogy of Homo Economicus (as the base of Human Capital 

theory) from Classic liberalism to Neoliberalism. Many of educational researcher especially 

followers of the Foucault, believe that two form liberalism, the "Classic" and "Neo" share in the 

general idea of Homo Economicus, but there are differences between these forms. While these 

thinkers study the Ordoliberalism and Chicago School for genealogy of Neoliberal Homo 

Economicus, our research peruses the Fredrick Hayek and Conservative Liberalism and their 

influences on Neoliberal Homo Economicus. Anti-Rationalism, conservative pessimistic view on 

human nature, decreasing human agency and increasing the agency of unknown factors in shaping 

economic and social fate of human, these are main bases of Hayek's Anthropological viewpoint. 

Neoliberal education, based on Hayek and other Neoliberal thinkers, also seeks to new 

subjectification that its consequences are educating competitive entrepreneur and self-interested 

and possessive men. Reproduction of the inequalities and justification of unequal capitalism are 

invisible aims of Neoliberal education. For this, Neoliberalism uses new power technologies like 

the "technology of self" and its purpose is to creating atomic, self-interested and docile subjects.    

Keywords: Neoliberalism, Liberalism, Homo Economicus, Human Capital               
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 های ماهیت علمی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با جدیدترین ی دیدگاهمقایسه

 نسل استاندارهای آموزش علوم آمریکا

 

 8، جعفر جهانی3مریم صابري

 

 چکیده

در  ،هاي ماهیت علمی مطرح شده در دو سند معتبر تعلیم و تربیتبررسی دیدگاه ي حاضر،از انجام مطالعه هدف

ایران و آمریکا یعنی سند تحول بنیادین تعلیم و تربیت جمهوري اسالمی ایران و همچنین نسل جدید 

( است. بدین منظور هر یک از دو سند به روش اسنادي مورد مطالعه و NGSSاستانداردهاي آموزش علوم آمریکا )

ها استخراج شده است. سپس هاي مرتبط با ماهیت علم، از هر یک از آنتحلیل محتوا قرار گرفته و دیدگاه

ی از هایدهند دو سند مذکور در مؤلفهاند. نتایج نشان میهاي استخراج شده مورد مقایسه قرار گرفتهدیدگاه

با یکدیگر تشابه کامل دارند. اما در  "علم به عنوان یک تالش بشري"یا  "موقتی بودن علم"ماهیت علم مانند 

تر و متفاوت از هاي سند تحول بسیار کلیهاي آن، ابزارهاي کسب علم و ...، دیدگاهبنديمورد مفهوم علم، دسته

 ظر قرار داده است.نسل جدید استانداردهاست که تنها علوم تجربی را مد ن

تعلیم و تربیت جمهوري اسالمی ایران،  نسل جدید : ماهیت علم، سند تحول بنیادین های کلیدیواژه

 هاي ماهیت علم.استانداردهاي آموزش علوم آمریکا، سواد علمی، مؤلفه

 

 مقدمه .3

شود تا ی میناش آن از که گرفته فناوري از دارد؛ مدرن زندگی هايجنبه تمامی بر نافذ اغلب و فراگیر تأثیري علم 

 است سال صد حدود(. 1110گردد )سلطانی و همکاران، هاي آن ایجاد میهاي ژرف فلسفی که از اندیشهداللت

1علم ماهیت که
 از یکی عنوان به علم ماهیت گرفته و شناخت قرار توجه مورد آموزشی از اهداف یکی عنوان به 

4سوادعلمی اجزاي
اهمیت ماهیت علم از نظر آموزشگران علوم تا  (.2001)وانگ و اشمیت، است  شده مطرح 

استانداردهاي  اند. درآنجاست که بخش قابل توجهی از استانداردهاي آموزش علوم را به این حوزه اختصاص داده

                                                   
فارس، داراب، خیابان شهید  ؛gmail.commaryam.sab201@0؛ 01151120152دانشجوي دکتري برنامه ریزي درسی، دانشگاه شیراز؛ 1

 . 756مدرس، کوچه نسیم، پالک 
 

 jjahani37@gmail.comدانشیار دانشگاه شیراز، گروه مدیریت و برنامه ریزي درسی، شیراز، ایران، 2
3 nature of science 

4 Scientific literacy 
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1علوم آموزش
 هايمهارت دهد،می گسترش را علمی سواد علم، آمده است: ماهیت 1117منتشر شده در سال   

 دستاوردهاي بزرگ به شودمی و باعث کندمی تقویت را و اجتماعی علمی هايگیريو تصمیم عمومی استدالل

کند) انجمن ملی تحقیقات، چیست و چگونه کار می علم که دهدمی نشان علم اهیتمشود.  نهاده ارج علمی

ي کودکستان محتوایی علوم را از دورههایی که استانداردهاي ، در هر یک جدول1117(. در استانداردهاي 1117

 توانکه می شده گرفته نظر در نیز استانداردهایی علم ماهیت تا کالس دوازدهم طبقه بندي نموده است، براي

کند. نسل جدید استانداردها که یادگیري قلمداد می نتایج از یکی عنوان را به علم ماهیت آشنایی و شناخت گفت

 طور به را علم ماهیت است و شناخت  متفاوت قبلی استانداردهاي با ساختار ، از لحاظمنتشر شد 2011در آوریل 

(. 1111دهد )رضوي، می  قرار علمی هايرشته 2میانبر مفاهیم از و استفاده علمی هايانجام روش گرو در ضمنی

سند رسمی منتشر  شده به عنوان خط مشی نظام تعلیم و تربیت اسالمی، سند تحول  جدیدتریندر کشور ما نیز 

( است که در اولین بخش از مبانی نظري، زیر بخش سوم را به مباحث معرفت 1110بنیادین آموزش پرورش )

 ي حاضر است.شناختی و ماهیت علمی اختصاص داده که مد نظر مطالعه

 

 هدف کلی مطالعه

هاي ماهیت علمی سند تحول بنیادین تعلیم و تربیت جمهوري قصد دارد ضمن استخراج دیدگاهي حاضر مطالعه

 ها بپردازد.ي آن(، به مقایسهNGSSاسالمی ایران و همچنین نسل جدید استانداردهاي آموزش علوم آمریکا )

 

 مبانی نظري

-علوم و یکی از مهم ترین نشانگر يسال است که ماهیت علم به عنوان یکی از اهداف مهم مطالعه 100بیش از 

 ,AAAS(. بر اساس معیارهاي سواد علمی )2014هاي سواد علمی، مورد توجه قرار گرفته است )لدرمن و آبل، 

رسند و محدودیت هاي این کنند و به نتایج علمی میدانند دانشمندان چگونه کار می( زمانی که مردم می1993

دهند و کمتر احتمال دارد آنها هاي متفکرانه نشان میادعاهاي علمی واکنش نتایج چیست، به احتمال بیشتري به

را فوراً رد کنند یا بدون منطق بپذیرند. تربیت شهروندان با سواد علمی، داراي پیش زمینه اي مناسب جهت 

 شود. می ها، یکی از اهداف آموزش علوم محسوبگیريارزیابی دانش علمی و به کارگیري مناسب آنها در تصمیم

1آمریکا علوم معلمان انجمن ي سواد علمی است.ترین مؤلفه(، معتقد است که ماهیت علم مهم2001دبور )
 

 کاوشگري، بر تکیه باید با علمی سواد با و شخص نیست علمی مفاهیم دانستن تنها علمی، داشتن سواد معتقدند که

                                                   
1 National Science Education Standards 
2 Cross-cutting concepts  

3 National Science Teachers Association 
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(، ماهیت علم به 2014از نظر لدرمن )به نقل از متیوز،  (. 2006باشد )کوکاک،  داشته علم ماهیت از اطالعاتی

( در پایان 1110کند. عبدالملکی)ي علم، نقشی محوري در سواد علمی ایفا میعنوان یک دانش فراشناختی درباره

هاي یک فرد با سواد علمی را از منابع متعدد نامه کارشناسی ارشد خود، تعاریف مختلفی از سواد علمی و ویژگی

شود. حال با گرهاي سواد علمی محسوب مییکی از نشان "درک ماهیت علم"ها ن کرده که در همگی آنبیا

 چنین توضیحاتی، این سؤال پیش می آید که منظور از ماهیت علم چیست؟

 

 علم ماهیت

 که دارند علم مورد تصوراتی در فرهنگشان و جمعی ارتباط قبلی، وسایل آموزش شخصی، هايتجربه براساس مردم

 که همان طور .دارد جهانی روش یک دانند کهمی شگفت انگیز چیزهاي دهنده نشان را علم آنها .عموماً نادرستند

 دنیاي به ورود هنگام بزنیم، ها حرفآن درمورد و بتوانیم بفهمیم را آنها ونقاشی هنر دنیاي به ورود هنگام است الزم

و  کوماس مک دید از .(1111حرف بزنیم )رضوي،  آن مورد در و بتوانیم بشناسیم، بفهمیم را دنیا این باید علم

تاریخ  ي علم،شامل فلسفه علم مختلف مطالعات اجتماعی هايجنبه که است پیوندي عرصه علم ماهیت همکاران

(. 2002آمیزد )مک کوماس و همکاران، می درهم کرده و ترکیب را علم شناسی روان و شناسی علم جامعه علم،

 دهد.ي ماهیت علم را نشان میهاي درهم تنیدهحوزه 1شکل 

 
 ي ماهیت علمهاي درهم تنیده. حوزه3شکل 

توصیفی غنی از اینکه علم چیست، "یکی از تعاریفی که از ماهیت علم مورد توافق اکثریت قرار دارد عبارتست از: 

هاي علمی را کنند و چگونه جامعه تالشمی هاي اجتماعی کارکند، چگونه محققان در قالب گروهچگونه کار می

(.  ماهیت علم با تربیت افرادي که موضوعات 4، ص 1116)مک کوماس،  "ها تعامل داردکند و با آنهدایت می

ي خود استفاده کنند، سواد هاي آگاهانهگیريها و تصمیمفهمند و قادرند از این دانش در قضاوتعلمی را می

 (.2002دهد )هازون، ارتقا می آموزان راعلمی دانش
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 علم ماهیت هايمؤلفه

 شناسان وجامعه دانانفالسفه، تاریخ که نیست انگیزبر علمی، تعجب تالش و پویاي وجهی، چند ماهیت خاطر به

 معتبر علمی ادعاهاي با تولید مرتبط بسیاري از مسائل ندارند و در توافق علم ماهیت از مشخصی تعریف روي علم

اسناد  در هاییجنبه چنین .نیست برانگیز بحث علم ماهیت مهم هايجنبه کلی طور دارند. اما  به نظر اختالف

(. کیمبال، 2002اند )خیشفه و عبدالخالق، شده داده نشان و استانداردها علمی سواد نشانگرهاي مثل علوم آموزش

(،  همچنین استانداردهاي 1111میچتري )؛ همگی به نقل از 1156؛ روبا و اندرسون، 1154؛ شالتر، 1176

هاي ماهیت علم و اینکه علم (،  هر یک فهرستی از جنبه2002(، مک کوماس و همکاران )1117آموزش علوم )

هاي پیشنهادي براي ترین لیست( در یکی از کامل2007اند. مک کوماس )کند را  ارائه کردهچگونه کار می

ي در جنبه از ماهیت علم را در سه حوزه 1مول برنامه درسی مدارس باشند، عناصري از ماهیت علم که باید مش

 نمایش داده شده است. 2دهد که در شکل هم تنیده قرار می

 
 ( براي برنامه درسی مدارس8331گانه پیشنهادي ماهیت علم مک کوماس ) 3. عناصر 8شکل 

 

مؤلفه از ماهیت  12پیشنهادها از منابع معتبر ماهیت علم، آوري و بازنگري (، با  فراتحلیل، جمع2006الشمرانی )

 ها عبارتند از:علم را یافته که حداقل توسط دو متخصص آموزش علوم پیشنهاد شده است. این جنبه

 دانش علمی به طور کامل عینی نیست. .1

 کنند.دانشمندان از خالقیت استفاده می .2

 دانش علمی در عین پایداري، تغییرپذیر است. .1

 دانش علمی و محدودیت هاي آن

 تمایز علم با تکنولوژي و مهندسی. 1

 پایدار اما قابل تغییر. 2

علم داراي محدودیت. 1  

 ابزارها و محصوالت علم

 (تجربه گرایی)اصالت تجربه . 1

استقرا،  )روش هاي مشترک . 2
 (قیاس، استنتاج

تمایز نظریه و قانون. 1  

 عناصر انسانی علم

 خالقیت. 1

 ذهنیت. 2

عناصر فرهنگی و اجتماعی. 1  
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 ش علمی با امور فرهنگی و اجتماعی در هم تنیده است.دان .4

 ها انواع متمایزي از دانش هستند.قوانین و نظریه .7

 دانش علمی مبناي تجربی دارد. .7

 یک روش علمی جهانی وجود ندارد. .5

 تمایز بین مشاهده و استنتاج .6

 ي محدود است(.ها جواب دهد )بنابراین یک حوزهتواند به تمام سؤالعلم نمی .1

 ي دانش علمی وجود دارد.ري و تشریک مساعی در توسعههمکا .10

 تمایز بین علم و تکنولوژي .11

 هاي آزمایشی در علم نقش دارند.تجربه .12

 هاي ماهیت علم را بدین صورت بیان کردند:(، مؤلفه1110سلطانی و همکاران )

 هايجنبه تمامی. ندکمی تغییر موجود مشاهدات تفسیر باز و مشاهدات وسیله به علمی : معرفتموقتی بودن

 هستند. علمی معرفت بودن موقتی بر دلیلی ماهیت علم،

 است. طبیعی جهان تمشاهدا از برخاسته یا و بر مبتنی علمی معرفت :مبناي تجربی

، هارسش. پگرددمی متاثرها و یا از آن موجود علمی شده پذیرفته قوانین و هانظریه يوسیله به : علمذهنیت

 معرفت منظر از قبلی شواهد که کنند. هنگامیمی عبور جاري ينظریه فیلتر از ها،داده از ما تفسیرهايها و پژوهش

 اجتناب مسأله این در نیز افراد شخصی ذهنیتتأثیر  کند. همچنینمی تغییر علم گیرندمی قرار آزمون جدید مورد

 .کنندمی هدایت را دانشمندان کار چگونگی و چیستی فرد قبلی تجارب و دستورکارها ها،ناپذیر است. ارزش

 بر مبتنی فرینشآ گردد. اینمی ایجاد بشر منطقی استدالل و پندارها از علمی معرفت خالقیت )آفرینندگی(:

 استنتاج از جهان طبیعی است. و مشاهدات

آن قرار دارد  در که فرهنگی و جامعه از نسبت همین به و انسانی است تالشی : علمفرهنگی /اجتماعی تأثیرات

 چگونگی و چیستی فرهنگ، انتظارات و هاآیند. ارزشمی حساب به فرهنگ آن محصول دانشمندانپذیرد. تأثیر می

 دارد قرارآن  در که فرهنگی عقالنی هايهحوز و مختلف عناصر از کنند. علممی تعیین را علم پذیرش و اجرا، تفسیر

 عوامل امور سیاسی، قدرت، ساختارهاي اجتماعی، بافت از: عبارتند عناصر اینپذیرد. می تأثیر و کرده رويدنباله

 ... و دین فلسفه اقتصادي، -اجتماعی

 یا و بشر اسحو طریق از مشاهدات .است مبتنی استنتاج بر هم و مشاهده بر هم علم ها:استنتاج و مشاهدات

 و علم جاري هايشوند. دیدگاهیم تفسیر مشاهدات این از هایند. استنتاجآمی دست حواس به این گسترش

 از چندگانه قبول قابل تعابیر به منجر چندگانه هايکنند. دیدگاهمی هدایت را و استنباط مشاهده دانشمند،
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 .گردندمیت مشاهدا

 ادراک یا و شده مشاهده روابط هستند. قوانین، علمی معرفت از متفاوتی انواع وانینق و ها: نظریهها و قوانیننظریه

هایی مکانیزم و طبیعی هايپدیده براي توصیفاتی عنوان به هادهند. نظریهمی شرح را طبیعت در را هاي پدیدهشده

 در و پذیرش محکم حمایتی شواهد انباشت با است ممکن هاشوند. فرضیهمی توصیف هاپدیده این میان روابط براي

 به مراتبی سلسلهور ط به و پیشرفت اثر در قوانین و هانظریه .گردند منجر قانون به یا و نظریه به یا علمی جامعه

 .هستند معرفت از متفاوتی انواع عمالً و آشکارا هاآن زیرا شوندنمی تبدیل دیگري

ترین سند (، پذیرفته شده2017نیز که با وجود نقدهایی بر آن )مانند نقد مک کوماس و نوري،  NGSSدر 

ي حاضر است. اما این سؤال مؤلفه براي ماهیت علم مطرح شده که مد نظر مطالعه 6شود خارجی محسوب می

 چیست و با چه هدفی طراحی شده است. NGSSآید که پیش می

 

 (NGSSي نسل جدید استانداردهاي آموزش علوم ) درباره

ي آن، آموزش نتیجهنویسند: شکی وجود ندارد که علم و در ي اجرایی آن میدر خالصه NGSSتدوین کنندگان 

ها اهمیت بسزایی دارد. تاکنون هرگز جهان چنین پیچیده نشده بوده است تا ي آمریکاییعلوم در زندگی همه

دانش علمی براي ایجاد درکی از آن چنین حیاتی و ضروري شود. هنگام درک رویدادهاي جاري، انتخاب و 

ک علم نقش کلیدي دارد. تمامی دانش آموزان، چه بخواهند هاي آگاهانه، درگیرياستفاده از تکنولوژي، یا تصمیم

بایست یک برنامه یک تکنسین بیمارستان شوند چه کارگر یک کارخانه صنعتی و چه یک دکتراي پژوهشی، می

ي مدرسه فرا بگیرند. بنابراین در یک کار مشترک بین ایالتی در ساله 12ي مشخص آموزش علوم را براي دوره

( به نحوي توسعه یافتند که از نظر محتوایی و عملی غنی، NGSSدید استانداردهاي آموزش علوم )آمریکا، نسل ج

-هایی بین المللی براي آموزش علوم تمامی دانشها باشد تا مالکو به لحاظ سازماندهی، جامع در تمام رشته

 (.NGSS ،2011ي اجرایی آموزان فراهم شود )خالصه

 

 NGSSاهداف 

، بر مبناي چارچوب آموزش 2011آوریل  1در  (NGSS)سل جدید استاندارهاي آموزش علوم ي نآخرین نسخه

K-12ي علوم براي دوره
تهیه شده بود منتشر گردید که اهداف این  (NRC)که توسط شوراي ملی پژوهشی  1

ي استانداردها عبارتند از: مقابله با نادیده گرفتن علم، ساختن استانداردهاي تدریس در آمریکا، افزایش عالقه

ها  با هاي علوم و تکنولوژي. به طور کلی این دستورالعملها براي ورود به دانشگاهآموزان به علم و تشویق آندانش

                                                   
1 Framework for K-12 science education  
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-آموزان براي درک عمیق مفاهیم اساسی علمی، درک فرایندهاي علمی، توسعه و آزمون ایدهک به دانشقصد کم

هاي درسی مبتنی بر این اند. برنامههاي علمی و داشتن توانایی بیشتر در ارزشیابی شواهد علمی طراحی شده

تر شده و بر تفکر ها عمیقهاي کمتري را پوشش دهند، اما در همان سرفصلاستانداردها ممکن است سرفصل

-کنند. رویکرد این استانداردها، جایگزینی آموزش جامع علوم به جاي دورههاي اولیه تأکید میانتقادي و پژوهش

 (.2011شناسی و شیمی است)گریل، هاي سنتی آموزش در دبیرستان مانند زیست

 

 NGSSاستانداردها در 

هاي علمی و مهندسی و هاي اصلی تربیتی )محتوا(، فعالیتایده سه بعد دارند: NGSSهر یک از استانداردهاي 

1اند که در یک بافت یا زمینهمفاهیم میانبر. هر یک از این سه بعد طوري طراحی شده
تدریس شوند نه در خأل.   

پیشرفتی جامع در دانش،  NGSSشوند. تأکید ساله به طور جامع ساخته می 12ي ... مفاهیم علمی در طول دوره

آموزان ساخته ي آموزش علوم، دانش علمی دانشساله 12ي دیگر است تا در این فرایند پویاي از یک پایه به پایه

 .(NGSS ،2011ي اجرایی )خالصه شود

 

NGSS اي از استانداردها نه یک برنامه درسیمجموعه 

NGSS کند هر دانش آموز چه مطالبی را باید بداند و خص میاي از استانداردها یا اهداف است که مشمجموعه

ها باید استانداردها تدریس شوند ي آنها یا رویکردهایی که بوسیلهقادر به انجام چه کارهایی باید باشد، اما روش

هاي درسی موجود، به سازي برنامهکند. به عبارت دیگر به جاي تجویز یک برنامه درسی یا محدودرا تعیین نمی

، NGSSي اجرایی )خالصه پذیري در آموزش استانداردها باشداي طراحی شده است که داراي انعطافگونه

2011). 

 

 NGSSضرورت و اهمیت 

-آموزان جهت ورود به دانشگاه و تبدیل شدن به انسانسازي دانشتواند در آمادهسیستم آموزش علوم کنونی نمی

کند مگر اینکه ما دقیقاً انتظارات و اهدافمان را مشخص کنیم. البته  اي یا شهروندان خوب، موفق عملهاي حرفه

ها گیريها مبانی اساسی و مورد نیاز را براي تصمیماستانداردها به تنهایی شاه کلید حل مشکل نیستند بلکه آن

موزان را جهت آتواند دانشمی NGSSآورند. به کارگیري ها و آموزش فراهم میي برنامه درسی، ارزیابیدرباره

ي به خصوص خواهند هاي الزم را در هر حوزهاي آماده کند که نه تنها مهارتها به گونهورود به دانشگاه یا حرفه
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ي )خالصه هاي دیگري مانند تفکر انتقادي و حل مسأله بر مبناي پژوهش را نیز دارا هستندداشت، بلکه مهارت

 .(NGSS ،2011اجرایی 

 

 ر نظام رسمی تعلیم و تربیت جمهوري اسالمی ایرانسند تحول بنیادین د

ي علم در معناي عام آن، چگونگی کارکرد علم، ابزارهاي علم و از جمله منابع داخلی که به توضیحاتی درباره

توان به مبانی نظري سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اشاره کرد که در قسمت هاي آن پرداخته میویژگی

  .ي علم و شناخت را با رویکرد اسالمی تشریح نموده استي مهم در حوزهجنبه 6شناسی، مبانی معرفت 

 

 هاي پژوهش:سؤال

در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران و نسل جدید استانداردهاي آموزش علوم آمریکا چه دیدگاهی  .1

 نسبت به علم و ماهیت آن مطرح شده است؟

 اند؟علم در هر یک از دو سند مورد نظر چگونه مطرح شدههاي ماهیت ها یا مؤلفهجنبه .2

 ها یا عناصر ماهیت علم در دو سند مذکور وجود دارد؟هایی بین مؤلفهها و تفاوتچه شباهت .1

 

 هامرور پیشینه

هاي ماهیت علمی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و اي که به بررسی مؤلفهدر جستجوهاي انجام شده مقاله

ي ي آن با نسل جدید استانداردهاي آموزش علوم آمریکا پرداخته باشد مشاهده نشد. اما از جملهمقایسهیا 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:اند میهاي داخلی که به ماهیت علم پرداختهپژوهش

درسی  هاي اعضاي هیأت علمی در خصوص برنامه( در پژوهش خود به بررسی دیدگاه1161سلطانی و همکارن )

دهد که از نظر اعضاي اند. نتایج این پژوهش نشان میهاي ماهیت علم پرداختهآموزش علوم مبتنی بر ویژگی

هاي درسی در هیچ یک از عناصر برنامه، یعنی هدف، محتوا، اجرا و هیأت علمی در وضعیت موجود برنامه

 هاي ماهیت علم نیستند.ارزشیابی مبتنی بر مؤلفه

هاي ي خود به بررسی چگونگی درک و توصیف اعضاي هیأت علمی از جنبه( در مقاله1110ن )سلطانی و همکارا

هاي ماهیت علم نظراتی و نشان دادند که اعضاي هیأت علمی مورد نظر، در بعضی مؤلفه ماهیت علم پرداخته

 اند.ي ماهیت علم نشان دادههاي پذیرفته شدهمتفاوت با مؤلفه

ي سواد علمی و ماهیت علم به عنوان یکی از ي کارشناسی ارشد خود به مطالعهپایان نامه( در 1110عبدالملکی )

هاي سواد علمی پرداخته است و نتیجه گرفته که درک دانشجویان علوم پایه از متغیرهاي ماهیت علم و جنبه
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د. همچنین در میان شناسی و علوم تربیتی دارهاي ذهنی، تفاوت معناداري با دانشجویان دانشکده روانعادت

 دانشجویان دانشکده علوم نیز تفاوت معناداري بین درک دختران و پسران از ماهیت علم مشاهده شده است.

ي کارشناسی ارشد خود به بررسی باورهاي نادرست نسبت به علم موجود ( در بخشی از پایان نامه1110سعیدي )

-ها نه تنها تصویر درستی نسبت به علم ارائه نمین کتابهاي درسی علوم پرداخته و معتقد است که ایدر کتاب

 کنند.آموزان القا میدهند بلکه درک نادرستی را نیز در این رابطه به دانش

ي دوم متوسطه مدارس خاص شهر آموزان پایهي خود به سنجش میزان درک دانش( در مقاله1112حسینی فر )

آموزان از ماهیت علم در حد نتیجه رسیده که میزان درک دانشتهران از ماهیت علم پرداخته است و به این 

 باشد.مطلوبی نمی

هاي ماهیت علم در نسل جدید ي کارشناسی ارشد خود به بررسی مؤلفه( در پایان نامه1111رضوي ) 

استانداردهاي  جدید نسل کنندگان تدوین که تالشی رغم به دهدمی نشاناستانداردهاي آموزش علوم پرداخته و 

 این واقع در است اما شده کافی توجه علم ماهیت هايمولفه به سند این در کنند عنوان تا اندداشته علوم آموزش

 است. کرده عمل ضعیف علم ماهیت مهم موضوع به توجه نظر سند، از

 

 روش شناسی مطالعه 

به  NGSSانجام شده با بررسی و تحلیل محتواي سند تحول و همچنین  1ي حاضر که به روش اسناديمطالعه 

 ي حاضر بوده است.هاي پژوهشی مطالعهدنبال پاسخگویی به سؤال

 

 یافته ها )بحث و بررسی(

 مبانی معرفت شناسی در سند تحول آموزش پرورش:

 حدود و آدمی دربارة شناخت تبیینی و توصیفی هايگزاره از بخشی سند تحول در شناختی معرفت مبانی از منظور

 این به مربوط مبانی تربیت، فلسفۀ تبیین در شناسی معرفت عرصۀ بسیارِ اهمیت توجه به با که است، آن ثغور و

 ترین مبانی معرفت شناختی عبارتند از:تعدادي از مهم است. شده متمایز شناختی انسان مبانی عام از عرصه

 

 دارد. هستی توانایی در ودیگران خود موقعیت درک و هستی شناخت به نسبت انسان .3

دارد در  را شناخت آن توانایی انسان در نظر گرفته شده که شناسایی قابل هستی در این مبنا از سند تحول، جهان

 تفکر، چون مختلفی مفاهیم با بارها است. در قرآن کریم نیز کرده عطا انسان به را توانایی این حالی که خداوند
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 در توانایی این وجود هم بر لُب، هم انسان به شناخت ابعاد مختلف هستی دعوت شده و و بصر علم، نظر، تدبّر،

 شده است. صحه گذاشته شده و تأکید انسان

 

 مختلف دارد. سطوح و مراتب و است اعتباري و حقیقی اقسام داراي انسان علم .8

 در این مبنا دو نکته مورد توجه قرار می گیرد: 

 الف. تعریف علم

 مجرد)غیرمادي( و موجود نزد آن ماهیت یا شیء تعریف سند از علم در معناي عام و کلی آن عبارتند از: حضور

 عرضی امري صورت به که نفسانی کیف مقولۀ از عرضی امري وجود )نه سنخ از و مجرد تشکیکی است امري

 یکدیگر با وعلم( دو )عالم و این است کننده ادراک یا عالِم عین سویی از علم باشد( بلکه شده عارض نفس برجوهر

 نه و ماهیت شده )البته ادراک شیئ ذات همان ادراک، هنگام نیز به و از دیگرسو دارند وجودي و یگانگی اتحاد

 آید. می پدید عالم ذهن آن( در وجود

 کامل در که انسان واقع مطابق علم در مفهوم اصطالحی آن که مد نظر متن سند تحول است عبارتست از: ادراک

 شکل در علم از معنا این .است هستی واقعیات به نسبت موجه صادق باور و یا شهود واقع معناي به مرتبه ترین

 است. یادگیري یاددهی فعالیت دارد و حاصل التفاتی و ابداعی حیثیت آن، حصولی

 

 ب. تقسیم بندي هاي مختلف از اقسام علم

 واقع و تجرد حیث از دسته بندي شده است که حصولی و حضوري بندي، علم به اقسامتقسیم نخستین در 

 شهود با و مستقیم طور به مفاهیم، و هاصورت از وساطت فارغ زیرا است؛ حصولی علم از برتر حضوري علم نمایی،

 و نسبت یکدیگر است که با عقلی و خیالی حسی، مرتبۀ سه شامل شود. علم حصولی خودمی حاصل واقعیت، خودِ

 به مگر آورد،نمی بار به کلی معرفت یا علم حسی، شوند. همچنین ادراکنمی تبدیل یکدیگر به ولی رابطه دارند

 تعقل. وساطت ضمیمۀ

 

  :تقسیم بندي دیگري از علوم بر اساس سطوح مختلف واقعیت انجام شده که به صورت زیر است 

  نامحسوس، یا محسوس آن، ي موجوداتهمه با هستی این سطح، کلباالترین یا فراگیرترین سطح واقیعت: در 

 یا ايواقعیتی آیه همه هاننیست. آ موجودات میان تفاوتی سطح، این در .شوندمی محسوب خدا آیت مخلوق و

 برخوردار ویژگی یگانگی از علم بلکه شد، قائل علوم براي اقسامی تواننمی سطح، این دارند. بنابراین در نمادین

 است. 
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 گیرند،می قرار توجه مورد صفاتی وجودي یا موجودیت نوع حیث از تر: در سطحی که موجوداتسطوح پایین 

 خواهند مطالعه و تحقیق براي مختلفی هايروش بسا آن چه تبعِ به بلکه دارند، مختلف موضوعات تنها نه علوم

 داشت. 

 

  میزان و آدمی نیازهاي متناظر با علم منظر، این آدمی: ازتقسیم بندي اعتباري علم بر اساس قصد و غرض 

 هر شود.می مشخص انسان واقعی به نیازهاي گوییپاسخ در علم سودمندي .شودتقسیم بندي می آن سودمندي

 شامل بشر اساسی نیازهاي است. برخوردار تريبیش از سودمندي گوید، پاسخ تراساسی نیازهاي به که علمی

پاسخ ولی دارد؛ زمانی اولویت حیاتی( )نیازهاي اول دستۀ نیازهاي رفع متعالی است. نیازهاي و حیاتی نیازهاي

 .است برخوردار رُتبی اولویت از متعالی( ي دوم )نیازهايدسته به گویی

 

 است. واقعیت گوناگون مراتب با مطابقت علم، اعتبار معیار .0

 شود:ي اساسی پرداخته میدر این مبنا به دو نکته

 

 الف. معیار اعتبار علم

 همۀ شامل األمر شود. نفساألمر، معیار اعتبار علم محسوب می نفس با معرفتی هايگزاره بر اساس سند، مطابقت

و  توجیه هايزمینه األمر، است که با توجه به گستردگی نفس مادي عالم از فراتر و امري واقعیات هستی

 شود. می گسترده دانش نیز اعتباربخشی

 

  دانش اعتبار هاي. شاخصب

 عینی  باشواهد مطابقت 

 نتایج  سودمندي 

 معقول  و معرفتی معتبر منظومۀ با سازگاري 

  مرجع  اعتبار 

 

 است. عالم نفسانی ابداع و خالقیت محصول معلوم، منظر از واقع از کشف عین در علم .4

 صدرالمتألهین علم از پس تواناست. تقریباً مجرد هايصورت ایجاد بر که آفریده ايگونه به را آدمی نفس خداوند

 صفات یا اعراض ازجملۀ و است خارج ماهیت مقولۀ از و ماده از مجرد وجود یک علم شود، زیرامی تلقی نفس ابداع
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 بلکه شود،نمی منعکس آن در کند یانمی حلول نفس در علم و نیست علم به متصف نفس نیست. بنابراین نفس

 .است علم مُبدعِ شناسا، فاعل نفسِ

 

 .است عالم منظر پویایی از ویژگی داراي معلوم، منظر ثبات از عین در علم .1

 گیرد.ي مهم مد نظر قرار میدر این مبنا سه نکته

 الف. ثبات حقیقت و پویایی علم:

و  همیشگی امري األمر، نفس و واقع با ذهنی محتویات مطابقت از است عبارت که مطابق سند، حقیقت،

 علم از که آن، پویایی و تحول ویژگی دهیم،می قرار توجه مورد به عالم نظر با را علم که هنگامی تغییرناپذیراست اما

 شود. می آشکار است، گرفته نشئت هاي مختلف زمینه در عالمان ورزي

 

 ب. علل پویایی علم از منظر سند:

 با را آنان تاریخی، و اجتماعی فکري مختلف هايزمینه در عالمان گرفتن : قرارتفاوت در زمینه و بافت.  1-ب

 را ايویژه هايسؤال و هاحساسیت فضایی عالئق، هر است ممکن که ايگونه به سازد،می مواجه متفاوتی فضاهاي

 دهد. قرار عالمان فراروي

 درخصوص حتی مختلف، هايپرسش تکوین به شخص هر ارزشی و نظام بینیجهان :هاتفاوت در پارادایم. 2-ب

 هاجوییپی این از که علومی نتیجه در .انجامید خواهد مختلف هايجوییپی به و خواهد شد منجر پدیده، یک

 األمر(، نفس با مطابقت آن و معلوم منظر علم)از ثبات عین در توانمی بنابراین، .بود خواهند متنوع شود،حاصل می

 داشت. اعتقاد علم پویایی به

 

 تغییر یا پویایی در علم:هاي ج. گونه

 شود افزوده پیشین علم بر دیگري هايمعرفت 

 بیابد متفاوت معرفتی قدر معیّن، معرفتی منظومۀ عرصۀ در گرفتن قرار با علم پیشین 

 پیشین بر اساس شناخت جدید از موضوع هايدانسته ترمیم و اصالح یا ابطال 
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 و منسجم شناخت یکدیگرند و براي مکمّل که دارد اختیار در متعددي شناخت وابزار منابع آدمی .6

 . گرفت بهره هاآن همة از باید جهان وحقایق واقعیات جامع

 : ترین ابزارها عبارتند ازاز جمله مهم

 ظاهري شود. حواستقسیم می باطنی، و ظاهري گروه دو است که به معرفتی ابزار فراگیرترین : حسحواس 

 و حصولی ظاهري، حواس از برآمده هاياما شناخت .کندمی فراهم انسان براي طبیعت جهان از ايگسترده شناخت

 ذهنی، هايصورت معانی و از ايپاره درک دهد مانند:می دست به فراوانی اطالعات نیز باطنی حواس اند.جزئی

 و... هايآفرینشگري و تازه هاییصورت ساخت

  و استدالل و کلّی مفاهیم ترکیب است؛ تجزیه وتحلیل و کلّی مفاهیم درک عقل کار ترین: اساسیعقل 

حضوري.  علوم نه است حصولی علوم سنخ کند ازمی دریافت عقل استنتاج از کارکردهاي عقل است بنابراین آنچه

 امور و واقعیات نامحسوس که است گسترده چنان هایشدریافت البته عقل و خرد در چشم انداز اسالمی، گسترة

 گیرد.می دربر هم را غیبی

 یم در انسان ادراک به شکل حضوري به و واسطه بدون : در این راه کسب معرفت، واقعیتیشهود و مکاشفه-

اند اما هاي شهودي همگانیندارد. برخی از این شناخت راه خطا و اشتباه شهودي معرفت در دلیل همین به و آید

 گردد.می منکشف برایشان غیب جهان حقایق از ايهاي ویژه هستند که پارهبرخی تنها مخصوص انسان

  معرفتی  منبع لحاظ به اینکه با که شودمی اطالق نبوي وحی به تنها رایج، اصطالح : وحی دروحی و الهام

 مردم عموم الهی به هدایت پیام محتواي واسطۀ با ابالغ جهت از شک بدون ولی است الهی انبیاي مختص امري

متعال است  خداي رهنمود و آید. الهام، پیاممی شمار به هاانسان عموم براي معرفت کسب هايراه ترینمهم از یکی

 الهام، و گیرد. وحیمی قرار ایشان اختیار در ي فرشتگانوسیله به یا شودمی القا خدا خاص اولیاي قلب که به

گفتار پیامبر  صدق و عصمت بر عقلی برهان پشتوانۀ ندارند اما با را عقل و حس مانند هاییراه هرچند عمومیت

 دارند. یقینیّات سطح در تردیدناپذیري معرفتی )ص(، ارزش

 

 است. تعقل برخوردار توانایی از عمل، عرصة در هم و نظر مقام در هم انسان .7

 جدید( هايقالب در آن واقعیت )بیان رمزگذاري و از ذات واقعیت بررمزگشایی آن( مشتمل جامع تعقل )درمعناي

 اصالحات، ارجاعات، ها،تعمیم ها،ارزیابی ها،استنتاج ها،وگزاره مفاهیم ها و تولیدنقش تعقل در تمام فعالیتاست. 

 عمل نقشی اساسی است. و یقین و هاي مکرربازنگري
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 .است همراه هاییمحدودیت و موانع با آدمی شناخت .2

 دو هر و گسترش دهد نامحسوس به محسوس از را خود شناخت دامنۀ شناختی، قواي کمک به است قادر انسان

 بشر توانایی این براي هاییبشناسد. اما محدودیت را مکان و زمان از فراتر امور از برخی و غیب( و هستی )شهود الیۀ

گرایی، شخصیت پندارگرایی، نگري،سطحی لجاجت، )نظیر فراوانی بیرونی و درونی موانع چنین است. هم متصور

که مانع اعتماد به اطالعات انسان  دارد وجود انسان شناخت و فهم مسیر در رأي( استبداد و غرور کورکورانه، تقلید

 روان عوامل علم، نقش به اعتباربخشی و داوري درمقام بشري، علم جمعی هویت به توجه با دیگر سوي شود. ازمی

 نظریات به نسبت علمی جامعۀ قضاوت و نحوه در فرهنگی اقتصادي و سیاسی، اجتماعی، مالحظات و شناختی

 شود. می هاداوري نوع این به مطلق اطمینان و اعتماد از مانع معرفتی نیز حوزة یک در شده مطرح

 NGSSماهیت علم در 

هاي علمی و مهندسی، مفاهیم میانبر و ي مفهومی نسل جدید استانداردها، سه بعد روشدر تدوین چارچوب اولیه

عنوان مبنا قرار گرفتند و ماهیت علم به عنوان موضوعی جزئی و بدون ارتباط منطقی با هاي اصلی علوم، به ایده

این سه بعد در چارچوب قرار گرفت. این سه بعد، در چارچوب، منطبق بر اضالع یک مثلث مطرح شدند که در 

 ها را مشاهده کرد:توان آنمی 1شکل 

 
سند منعکس شده   Aاما این سند بارها به اظهارنظر عمومی گذاشته شد که بازخوردها و نتایج آن در پیوست 

لی ي ابعاد قبي همهبایست بعد چهارمی وجود داشته باشد که در برگیرندهاست. بر اساس نظر صاحب نظران، می

 4ي آنها باشد و این بعد چهارم همان ماهیت علم است. بنابراین براي ابعاد چارچوب شکل و البته مهم تر از همه

 پیشنهاد گردید:

 
 . سه بعد مطرح شده در چارچوب استانداردها0شکل
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ي ماهیت علم تشریح و ماتریس ماهیت علم ، مواضع خود را در حوزهHط تیم نویسندگان، در پیوست در این شرای

 ها خواهیم پرداخت.ارائه نمودند که در ادامه به تشریح آن K-12ي را براي دوره

ماهیت ي شود بلکه حوزهاز نظر نویسندگان سند، ماهیت علم به عنوان بعد چهارم چارچوب در نظر گرفته نمی 

هاي علمی و مهندسی و مفاهیم میانبر گنجانده شده است. همچنین با این جمله ارتباط بین علم، در دو بعد روش

NGSS و ماهیت علم مطرح شده است: دانش آموزان باید درکی از امر خطیر علم به عنوان یک کل داشته باشند- 

داشتن درک "و تحلیل آنها. به عبارت دیگر،  بین ها و تجزیه آوري دادهها، جمعها، تحقیقات، پرسششگفتی

 تمایز ایجاد شده اگر چه این دو با یکدیگر در تضاد نیستند.  "درک مفاهیم علمی"و  "آگاهانه نسبت به علم

، دانش معرفتی به صورت دانشی از سازه ها و ارزش ها معرفی می شود که ذاتاً متعلق به علم اند. دانش NGSSدر 

ک کند که منظور از مشاهده، فرضیه، استنتاج، مدل، تئوري و یا دستاورد چیست و قادر به تمایز بین آموز باید در

 نماید.ها را در درک ماهیت علم ارائه میاي مهم از مفاهیم و فعالیتآنها باشد. این جمله مجموعه

اگر بدون  دگان بر این است کهو اعتقاد نویسن شوندمحسوب می علوم آموزش براي ايپایه علمی هايبعالوه، روش

 وارد ي بدي از علم بوجود خواهد آمد. انتقادجلوه کنیم، توجه توجه به چگونگی ایجاد علم، صرفاً به محصوالت آن

 خالقانه، دستاوردهايبنابراین،  دارند کمی عمق و زیاد وسعت درسی هايبرنامه که بود این قبلی استانداردهاي بر

 که مهندسی و علمی هايروش فهم دهند. عالوه بر این،شمول علمی را نشان نمی جهان و مداوم ذاتی، منطقی،

اند نیز در استانداردهاي قبلی نادیده گرفته شده بودند. در استانداردهاي جدید بر ضروريم بسیار عل محتواي براي

مورد جهان از آنها استفاده ها در ها و مدلشود که دانشمندان براي تحقیق و ساخت تئوريهایی تأکید میروش

-برند نیز مورد توجهها به کار میهایی که مهندسان به منظور طراحی و ساخت سیستمکنند. همچنین، روشمی

 اند.

منسجم و جامع از انتظارات  "بسته هایی"بایست تمرکزشان بر ، برنامه درسی و آموزش میNGSSاز منظر 

 
 . ابعاد پیشنهادي براي چارچوب در اظهارنظرهاي عمومی4شکل 
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آموزان اي را براي دانشي یادگیري زمینها افزایش داده و یک تجربهعملکردي باشد که کارایی زمان آموزشی ر

ي علم و عمل را دهد تا ماهیت به هم پیوستهآموزان فرصت میها همچنین به دانشکنند. این بستهایجاد می

در طی این آموزان هاي دانشها در انتظارات عملکردي نیز تنها با قصد ارتقاي مهارتببینند. استفاده از فعالیت

آموزان از ماهیت علم و مهندسی نیز مورد توجه قرار دارد ي درک دانشاند، بلکه توسعهها طراحی نشدهفعالیت

 (2011)خالصه اجرایی، 

 

 : NGSSهاي ماهیت علم در مؤلفه

ها تتاي اول آن به طور نزدیکی با فعالی 4هشت مؤلفه از ماهیت علم به صورت زیر مطرح می شود که  NGSSدر 

 ها عبارتند از:تاي دوم آن با مفاهیم میانبر همراه است. این مؤلفه 4و 

a. شودمی ها انجامروش از انواع استفاده علمی با تحقیقات. 

b. است شواهد تجربی علمی بر پایه دانش. 

c. است وتجدید نظر قابل بازبینی در پرتو شواهد جدید علمی دانش. 

d. دهندطبیعی را توضیح می هايپدیدهها، وتئوري علمی، قوانین هايمدل 

e. است راه شناخت یک علم. 

f. بشري است تالش وفعالیت یک علم. 

g. کندمی وطبیعی ایجاد جهان مادي درمورد سؤاالتی علم. 

h. کندمی طبیعی فرض هايسیستم در وسازگاري را یک نظم علمی دانش. 

ي رده 4مؤلفه به همراه توضیحات آن ها براي  6در ادامه، در ماتریسی به نام ماتریس ماهیت علم، هر یک از این 

ي اصلی ماتریس نسخه اند.جداگانه توضیح داده شده سنی اول و دوم، سوم تا پنجم، راهنمایی و دبیرستان به طور

 دهد.تعدادي از این موارد را ارائه می 1قرار داده شده است اما جدول  ماهیت علم در پیوست الف

 نسل جدید استانداردها Hریس ماهیت علم، موجود در پیوست . خالصه اي از مات3جدول

 توضیحات ي ماهیت علممؤلفه

 علمی با تحقیقات

ها روش از انواع استفاده

 .شودمی انجام

 

 (K-2د )می شون آغاز یک سوال با تحقیقات علمی

 (5-3)شودها انجام میها، ابزارها و تکنیکتحقیقات علمی با استفاده از انواع روش 

 کنند )راهنمایی(.هاي علمی به عنوان معیار، بین علم و غیرعلم تمایز ایجاد میارزش

 دهند )دبیرستان(تکنولوژي جدید، دانش علمی را ارتقا می

شود که عبارتنداز: تفکر منطقی، دقت، ذهن باز، ها مشخص میاي از ارزشپژوهش علمی با مجموعه

 ها و .... )دبیرستان(یافته هاي اخالقی و صادقانه ازعینیت، گزارش
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 علمی بر پایه دانش

 .است شواهد تجربی

 (.K-2ي جهان به دنبال الگوها و نظم هستند )دانشمندان در حین مشاهده

 (.5-3کنند )هاي مختلف استفاده میگیري و مشاهدات دقیق از ابزارها و تکنولوژيدانشمندان براي اندازه

گذارند حاصل شده یا شواهد تجربی ارزیابی شده را به اشتراک میهاي علمی قوانین عمومی رشته

 )راهنمایی(.

 هاست )راهنمایی(.دانش علمی مبتنی بر ارتباط منطقی و مفهومی بین شواهد و تبیین

 هاي جاري است )دبیرستان(.علم شامل فرایند هماهنگی الگوهاي مشاهدات با تئوري

گیرند هاي علمی قوت میکنند، استداللحمایت می زمانی که شواهد مختلف تبیین واحدي را

 )دبیرستان(

در پرتو  علمی دانش

قابل  شواهد جدید

 است وتجدید نظر بازبینی

 (.K-2تواند تغییر کند )شود، دانش علمی میوقتی اطالعات جدید یافت می

 هاي علمی متفاوت است )راهنمایی(.اطمینان و دوام یافته

 توانند احتمالی باشند )دبیرستان(.هاي علمی میتبیین

ها و هاي منطقی است که براي روشن شدن میزان ارتباط بین ایدهاستدالل علمی، حالتی از گفتمان

 شود )دبیرستان(.شواهد  استفاده می

 علمی، قوانین هايمدل

 هايها، پدیدهوتئوري

-طبیعی را توضیح می

 .دهند

 (.K-2برند )ها بهره میها براي برقراري ارتباط با ایدهها و مدلدانشمندان از طرحها، نقشه

 (.K-2دانشمندان براي تبیین رویدادهاي طبیعی به دنبال روابط علت و معلولی هستند )

 (.5-3هاي بسیار است )هاي علمی مبتنی بر شواهد و آزموننظریه

 هاي قابل مشاهده هستند )راهنمایی(.هایی براي پدیدهها تبیینتئوري

 هاي طبیعی هستند )راهنمایی(قوانین توصیفاتی منظم و ریاضی از پدیده

ي علمی بسیار شود با موارد مشابه در خارج از حوزهگونه که در علم استفاده میاصطالح نظریه آن

 متفاوتند )راهنمایی(.

 شوند )دبیرستان(.ها با گذشت زمان به قانون تبدیل نمیاند اما نظریههاي علمینظریات و قوانین تبیین

اي از حقایق که بارها هاي جهان طبیعی هستند که بر اساس مجموعههاي علمی تبیین برخی جنبهنظریه

ي علمی آن را تأیید کرده بوجود آمده است. اگر شواهد اند و جامعهاز طریق مشاهده و آزمایش تأیید شده

 شود )دبیرستان(.و شواهد جدید اصالح میجدیدي کشف شود که با نظریه سازگار نباشد، نظریه در پرت

علم یک راه شناخت 

 است.

 (.K-2کند )دانش علمی در شناخت جهان به ما کمک می

 (.5-3افزاید )ي دانش موجود است هم فرایندهایی که بر دانش جدید میعلم هم بدنه

فقط دانشمندان  شود و نهي بسیاري از مردم استفاده میعلم، روشی است براي شناخت که بوسیله

 )راهنمایی(.

هاي هاي مختلفی براي شناخت وجود دارد اما علم به دلیل استفاده از معیارهاي تجربی، استداللراه

 هاي شناخت متقاوت است. )دبیرستان(هاي شکاکانه، از دیگر راهمنطقی و بازبینی

و  یک نظم علمی دانش

-سیستم در سازگاري را

-Kاند )افتند که در گذشته روي دادههاي طبیعی همان طور اتفاق میکند که امروز پدیدهفرض می علم

2.) 
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-می طبیعی فرض هاي

 کند

 (.5-3قوانین عمومی طبیعت در همه جاي جهان یکسان است )

 کند )راهنمایی(.ها و شواهد ارزیابی میها را در دادهعلم با دقت ناهنجاري

اي در آن استوار هستند سیع است که قوانین پایهکند که جهان سیستمی یگانه و وعلم فرض می

 )دبیرستان(.

 تالش وفعالیت یک علم

 .بشري است

 (.K-2اند )هاي علمی شرکت کردهمردم در زمانی طوالنی در فعالیت

 (.5-3کنند )اکثر دانشمندان و مهندسان به صورت گروهی کار می

 (.5-3گذارد )علم بر زندگی روزمره تأثیر می

گردد شود و علم موجب پیشرفت تکنولوژي میدر تکنولوژي منجر به پیشرفت در علم میپیشرفت 

 )راهنمایی(.

هاي اجتماعی فرهنگی و اخالقی مختلف به عنوان دانشمند یا مهندس کار زمینهزنان و مردانی با پیش

 کنند )راهنمایی(.می

و تردید و باز بودن ذهن به سوي هاي ذهنی مثل صداقت، منطق، شک مهندسان و دانشمندان با عادت

 شوند )راهنمایی(. هاي جدید هدایت میایده

کنند دانشمندان و مهندسان بر خصوصیاتی از بشر مانند پشتکار، استدالل، منطق و تصور تکیه می

 )راهنمایی(.

 ي تالش، تصور و خالقیت بشري است )دبیرستان(.دانش علمی نتیجه

اند هاي مختلف در پیشرفت علم و مهندسی سهم داشتهها و فرهنگملتهاي بسیاري از اشخاص و گروه

 )دبیرستان(.

ها تأثیرگذار است هاي آنهاي تالش دانشمندان، بر ماهیت یافتهها، تعهدات نظري و حوزهزمینهپیش

 )دبیرستان(.

 درمورد سواالتی علم

وطبیعی  جهان مادي

 .کندمی ایجاد

 

 (.K-2کنند )مادي و طبیعی مطالعه میي جهان دانشمندان درباره

 (.5-3شود )تواند با شواهد علمی پاسخ داده شود محدود میهاي علمی به آنچه مییافته

 دانش علمی با ظرفیت انسانی، تکنولوژیکی و مواد محدود شده است )راهنمایی(.

هاي جامعه گیريمیمتواند پیامدهاي اعمال را توصیف کند اما مسئولیتی در قبال تصدانش علمی می

 ندارد )راهنمایی(.

 شوند )دبیرستان(.ي علم پاسخ داده نمیها بوسیلهي سؤالهمه

کند نه آنچه را که باید هاي طبیعی اتفاق بیافتد مشخص میتواند در سیستمدانش علمی آنچه را که می

 اتفاق بیافتد )دبیرستان(.

هاي اجتماعی و افتند بلکه متکی بر زمینهاتفاق نمیها صرفاً بر اساس علم گیريبسیاري از تصمیم

 فرهنگی براي حل مشکل هستند )دبیرستان(
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 ها:ي جنبهمقایسه

 آن مورد توجه قرار گرفته است. بدین معنا که  1ي پایداري علم در عین تغییرپذیريدر هر دو سند، مؤلفه

توانند در معرض بازبینی و اصالح یا تغییر دانش علمی بر اساس شواهد جدید یا تفسیر جدید از شواهد موجود می

 قرار گیرد.

  دانند و به نقش عالم، تالش و فعالیت او، خالقیت و هر دو سند، علم را محصول خالقیت و ابداع نفسانی می

هاي ذهنی دانشمندان در نوع نگاه آنها به زمینهکنند. بعالوه، نقش پیشرش در پیشبرد علم تأکید میتصو

 هاي پژوهشیشان نیز در هر دو سند مورد توجه قرار گرفته است.موضوعات پژوهشی و تأثیر آن بر ماهیت یافته

 پذیرفته شده و شواهدي از قرآن  در سند تحول، توانایی و امکان شناخت هستی براي آدمی به عنوان یک اصل

ي مالئکه در کریم براي صحه گذاشتن بر این اصل بیان شده است. تعلیم انسان توسط خداوند که منجر به سجده

را  "علم"ضمن پذیرش این اصل،  NGSSهاي کسب معرفت معرفی شده است. در برابر او شد نیز از مهم ترین راه

نماید که علم به دلیل استفاده از معیارهاي کند و تصریح میخت معرفی میهاي این شنابه عنوان یکی از راه

 هاي شناخت متفاوت است.هاي شکاکانه از دیگر راههاي منطقی و  بازبینیتجربی، استدالل

 هایی در نظر گرفته شده اما توجیهاتی کامالً متفاوت ارائه شده در هر دو سند براي شناخت انسان محدودیت

تواند با شواهد علمی پاسخ داده شود و همچنین به ظرفیت انسانی، چه میهاي علمی به آنیافته NGSSاست. در 

داند و معتقد است که ها را در قواي نفسانی میتکنولوژیکی و مواد محدود شده است. اما سند تحول، محدودیت

و غیب و حتی فراتر از مکان و زمان پیش  ي شهودتواند با تقویت این قوا، شناخت خود را در هر دو الیهانسان می

 ببرد.

 ترین تفاوت بین دو سند باید به این نکته اشاره کرد که منظور از علوم در به عنوان مهمNGSS  تنها علوم

هاي مطرح شده مادي، طبیعی و انسانی هستند. صحبت از عالم ماوراء و طبیعی یا تجربی است لذا تمامی جنبه

ترین راه پیشبرد علوم شود بنابراین مهمی و مکاشفه هرگز در علوم طبیعی مطرح نمیغیب، علم حضوري، وح

گانه( و شواهد تجربی است. اما در سند تحول بنیادین، علم از دیدگاه دینی یا طبیعی استفاده از حواس )پنج

ر مادي براي آن مطرح هاي مادي و غیاسالمی و در معنایی بسیار کلی و عام در نظر گرفته شده، بنابراین جنبه

هاي مختلفی براي انواع علم مطرح شده و با توجه به آنها، ابزارهاي مختلفی مانند بنديشود. بعالوه تقسیممی

 جایگاهی ندارند. NGSSشوند که البته در الهام و مکاشفه براي شناسایی و پیشبرد علم در نظر گرفته می

 نهایت علم را شهود علم در معناي عام و اصطالحی آن مطرح شده و اي از در سند تحول تعاریف نسبتاً پیچیده

اما در  کند که هیچ خطا و اشتباهی در آن راه ندارد.هستی معرفی می واقعیات به نسبت موجه صادق باور و یا واقع

                                                   
1 Tentative but durable 
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NGSS کند. بعالوه، در تعریفی از علم یافت نشد و به جاي آن به این موضوع پرداخته شده که علم چگونه کار می

NGSS هاي علمی متفاوت  در نظر اي قطعی نیست و اطمینان و دوام یافتهاطمینان نسبت به علم در هیچ مرحله

 شوند.گرفته می

 

 نتیجه گیري

هاي ماهیت علمی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران با نسل ي دیدگاهي حاضر به بررسی و مقایسهمقاله

دهد از آنجا که منظور از علم در ها نشان میي آموزش علوم آمریکا پرداخته است. بررسیجدید استانداردها

NGSSها و .... هاي کسب معرفت، محدودیتها، ابزارها و روشها، ویژگیبندي، همان علوم تجربی است، دسته

ویکردي اسالمی به علم در اند. اما در سند تحول، با رهاي انسانی بیان شدههمگی بر اساس عالم مادي و ظرفیت

شود که شک و معناي عام آن، از ماوراء الطبیعه، عالم غیب، وحی، شهود و تعلیم بشر توسط خداوند صحبت می

هاي ي چارچوبتردید و اشتباهی در آن علم راه ندارد. مسلماً نگرش نسبت به علم با رویکرد اسالمی، در تهیه

 ها بسیار تأثیرگذار است. ي درسی و محتواي کتاببرنامه
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 NGSSاز  Hپیوست  در موجود ماتریس ماهیت علم پیوست الف.
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 یادگیری در آراء ریچارد رورتی  -دهیبررسی تحلیلی فرایند نوعملگرایانة یاد

 گیری از آن در نظام آموزشی ایرانو امکان بهره

 

 0، سید جالل هاشمی8، سید منصور مرعشی 3برزو موالیی

 

 چکیده

گیري از آن یادگیري ریچارد رورتی و امکان بهره -دهیگرایانه یادهدف این پژوهش، بررسی تحلیلی فرایند نوعمل

گرایی است؛ این دیدگاه حاصل در نظام آموزشی ایران است. یکی از دیدگاههاي تربیتی جدید، دیدگاه نوعمل

گرایی بوده و در جهت تقویت و احیاي ي تحلیلی است که عالقمند به مکتب عملتالش اندیشمندانی از فالسفه

گرایی عرضه داشتند. از اي از اصول آن پرداخته و دیدگاهی به نام نوعملنظر و اصالح پارهداین مکتب، به تجدی

نامد. رورتی تعلیم و تربیت گرا میترین این اندیشمندان، ریچارد رورتی است که خود را شاگرد دیویی عملشاخص

ی در ارتباط با مسائل اجتماعی جدید کند. رورتي دانشگاه تقسیم میي قبل از دانشگاه و مرحلهرا به دو مرحله

اي است که جاي بحث و بررسی دارد و این امکان، مستلزم آشنایی با نگاه وي به هاي تازهصاحب آراء و اندیشه

استنتاجی به توصیف، تحلیل و استنتاج  -یادگیري است. این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی -دهیرویکرد یاد

گرایانه رورتی: نقش تی رورتی پرداخته و به این نتایج دست یافته است که در رویکرد نوعملهاي تربیآراء و اندیشه

گذار بر روند آموز، فعال، منتقد و تأثیري یادگیري؛ نقش دانشکنندهمعلم به عنوان راهنما، مشاور و تسهیل

گو و وگروهی و مبتنی بر گفت آموز دوجانبه، بر اساس مشارکتهاي آموزشی؛ و روابط بین معلم و دانشفعالیت

 باشد. تساهل می

 گرایییادگیري، طعن-دهیگرایی، ریچارد رورتی،  فرایند بادنوعمل واژگان کلیدی:

 

 مقدمه-3

که در مورد تعلیم و کند که ارتباط فلسفه با تعلیم و تربیت مردود است؛ و یا اینچند رورتی صریحاً بیان می هر

(. رورتی 1110پردازد )رورتی، ي تعلیم و تربیت میبارهندارد، اما در مواردي به بحث درتربیت سخنی براي گفتن 

که به معناي « Bildung»ي رسد و واژهکمی سطحی به نطر می« Education»ي جا که واژهاز آن»گوید: می

، من براي اشاره به زبانان بیگانه است)تکوین خویشتن یا پرورش فرهنگ( است، کمی بیش از حد براي انگلسی

                                                   
 borzoo25@gmail.com-  1-01171121105زاد و پیام نور واحد ایذه؛ آمدرس دانشگاه  
 mmarashi@yahoo.com؛09163113875 دانشگاه شهید چمران اهواز؛دانشیار گروه علوم تربیتی - 2

 j.hashemi@scu.ac.ir  :،01171015101استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز؛ - 1
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« Edificatoin»ي گفتن است واژهتر و مفیدتر براي سخنتر، بهتر، جالبهاي تازهاي که هدفش یافتن شیوهپروژه

: 1161)رورتی،  « ي خود یا دیگران است، به کار خواهم بردآفرینی( را، که به معناي کوشش براي پروژه)خود

ي مورد نظر خود در تعلیم و تربیت : پاالیش و تهذیب نیز براي  پروژه(. رورتی از اصطالحات دیگري مانند462

 (.121، الف: 1167آفرینی هستند )باقري، کند که هردو معادل خوداستفاده می

داند. تربیت بحثی از طریق بسط احساسی( میبحثی )رورتی انواع تربیت را شامل تربیت بحثی و تربیت غیر  

-بحثی یا احساسی، براي تربیت خرد(. تربیت غیر1160گو است )رورتی، وي گفتنتیجهشود و اجماع حاصل می

 (.145، الف: 1167شود )باقري، ها و یا بزرگساالن از اصل مخالف استفاده میکودکساالن مهد

علیم و ي اساسی پیش از دانشگاه و مرحله دانشگاه تقسیم کرده است؛ ترورتی تعلیم و تربیت را به دو مرحله  

اي مربوط به اجتماعی شدن و کوشش براي تلقین شهروندي است، در طور غالب، مسئلهتربیت پیش از دانشگاه، به

صورتی که تعلیم و تربیت دانشگاه، به طور غالب، امري مربوط به فردي شدن است؛ امري مربوط به کوشش براي 

 (. 140، الف: 1167خود را بازآفرینی کند )باقري،  بیدار کردن تخیّل فرد، به امید این که وي قادر خواهد شد

 

 مبانی نظري  -8

اند. معیار تعیین هدف در یک سطح کلّی، وابسته به ترین نقش را در ایجاد مکاتب تربیتی ایفا کردهفالسفه اساسی

براي یک ها و... است. مسائلی که باید به طور مشخّص ها به جهان، طبیعت، انسان، شناخت، ارزشنوع نگرش

-شناسی، انسانمتخصص تعلیم و تربیت حل شود تا بتواند به تعیین اهداف بپردازد، عبارت است از مسائل هستی

 (.                        12: 1167)حوزه و دانشگاه،  شناسیشناسی و ارزششناسی، معرفت

 هاي انسانشناختی، در شناخت نیازشناختی و ارزششناختی، معرفت، انسانشناختییک از مبانی هستیهر   

-گذارد، بهطرف کردن آن نیازها، بر ذهن کارگزار تربیتی اثر میهاي تربیتی براي برآموزان( و تعیین هدف)دانش

هایی نظیر هستی چیست؟ و هدف آن بر تربیت، با تبعیّت از پرسش شناسینحوي که مثالً در بررسی تأثیر هستی

 (. 110: 1166)هاشمی،  گرا پرسید تربیت چیست و هدف آن کدام استعملفیلسوف نوتوان از کدام است؟ می

شناسی وي مورد شناسی و ارزششناسی، معرفتگرا است که در این پژوهش مبانی هستیعملرورتی نوریچارد 

 گیرد. ، مورد بررسی و تبیین قرار «تعلیم و تربیت»توصیف و تبیین قرار خواهند گرفت تا نگاه وي به 

 

 شناسیهستی -3-8 

اي از فلسفه شناسی شاخهشناسی است هستیهاي فلسفی، هستیچشمه بسیاري از اهداف تربیتی و اندیشهسر

شناسی، علم به وجود از آن (.  به تعریف دیگر، هستی24: 1167باشد )علوي است که مرتبط با ماهیّت واقعیّت می
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فیلسوفان با نگرش جامع و «. ماهیّت واقعیّت است»شناسی همان تیباشد. موضوع هسجهت که موجود است می

شناسی هستند. هر ي یک نظام فلسفی مبتنی بر آراي هستیکنند و درصدد ارائهکلّی به سراسر هستی نظر می

گیرند و منشأ این هاي خاصّی را در نظر مییک از فالسفه، متناسب با نوع بینش و آگاهی خود از هستی، هدف

 (.110: 1166شناسی است )هاشمی، اوت در آراء و اهداف تربیتی، اختالف در مبانی هستیتف

کند و اي که دارد رویکردهاي متافیزیکی را رد میها، با نگرش پسانوگرایانهمدرنیسترورتی همچون سایر پست   

 (.71، الف: 1167شود )باقري، کند منکر میهمچون دیویی وجود متقدمی که جهان و انسان را خلق می

ي آن با جهان است، نگاه رورتی به این شناسی، انسان و رابطهکه یکی از مسائل مهم و اساسی هستی جااز آن   

ي وي که موضوع این پژوهش است، به محقق یادگیري در اندیشه -دهیتواند به استخراج رویکرد یادمقوله، می

 کمک نماید. 

 ي رورتی انسان و هویّت او در اندیشه

گرایی در او جاري دیویی است و طبیعت« گراییطبیعت»دار انسان در دیدگاه رورتی، در عین حال میراث     

کند، مسیر ي آدمیان مشترک فرض میي طبیعی اوّلیه که رورتی آنها را در همهاست. این انسان با دو سرمایه

سیّت زیبا شناسی و دیگري قابلیت رنجور گشتن با کند. این دو سرمایه درونی، یکی حسازندگی را آغاز می

 (.117: 1164مشکالت بیرونی و قابلیّت حلّ آنهاست )باقري و سجادیه، 

که هیچ چیزي سرشتی درونی ندارد، آدمیان هم ندارند، امّا خرسندیم که بپذیریم جا رورتی معتقد است از آن   

اند، در بهنجار و بالغ که به طور خاصّی، اجتماعی و تربیت شدهاند؛ این که آدمیان آدمیان از جهت خاصّی یگانه

توانند چیزها توانند از زبان استفاده، و بنابراین میاي یگانه از مناسبات قرار دارند. به این دالیل آدمیان میمجموعه

 (.114: 1167رتی، تواند چیزها را توصیف کند )رورا توصیف کنند، تا جایی که ما می دانیم هیچ چیز دیگري نمی

رورتی بر این عقیده است که تعریف یگانه و محتوم از ذات انسان وجود ندارد. وي ذاتیّات باطنی و محتوم در      

اي در اگر ذات نهفته»گوید: داند و میي دست خود میکند و شخصیّت انسان را ساختهدرون انسان را انکار می

دهد که: محتواي درون شخصیّت انسان چیزي در آنجاست؟ وي پاسخ  میانسان وجود نداشته باشد، پس چه چیز 

ایم؛ از قبل چیز استواري در درون ما وجود ندارد، مگر آنچه خود است که در خالل واژگان گذشته در آن قرار داده

 (. 24: 1161)باقري و خوشخویی، « ایمنهاده

 شناسیي انسانهاي اساسی رورتی در زمینهمقوله

ي و مدینه1، طعن گرایی2، خودآفرینی1شناسی عبارتند از: واژگان نهاییي انسانهاي اساسی رورتی در زمینهمقوله

                                                   
1- final vocabulary 

2- Self creation 

3- ironism 
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ي راهی براي استنتاج ها میتواند نقشهتوجه به این اصطالحات و تحلیل مفاهیم موجود در آن . 1ي آزادفاضله

 ي رورتی باشد.یادگیري در اندیشه -دهیرویکرد یاد

 اییواژگان نه

است. وي در تبیین خویش از آدمی، در هر لحظه او را واجد « واژگان نهایی»هاي اساسی رورتی، یکی از مؤلفه 

هایی است که آدمی براي توجیه اعمال، باورها و اي از کلمات یا ایدهداند؛ واژگان نهایی مجموعهواژگان نهایی می

(. این کلمات گاهی براي ابراز خرسندي از 117: 1164یه، زندگی خویش، آنها را به کار می برد )باقري و سجاد

مدت و آرزوهاي دور و یا براي بیان تردیدهاي فرد، دوستان، یا نفرت از دشمنان، یا جهت ارائه طرح هاي بلند

شود؛ بنابراین واژگان موجود هر فرد در هر موقعیّت، نقطه نهایی است و اگر در موقعیّت کنونی، واژگان تدوین می

ي تعیین موقعیّت بر نیاید آن سوي زبان و واژگان او مرجعی وجود ندارد که از آن استمداد شود، مگر فرد از عهده

فلسفی و ...، با واژگان دیگري در کتب و آثار دیگران برخورد کند و  –این که فرد در مواجهه با مسائل دشوار علمی

تري نسبت به گذشته دست یابد ه تبیین جدیدتر و قانع کنندهواژگان نهایی پیشین خود را تغییر و توسعه دهد و ب

 (. 20-21: 1161)باقري و خوشخویی، 

 خودآفرینی

ها به ویژه فوکو و رورتی است. فوکو ابراز وجود را از مدرنیستآفرینی از اهداف تعلیم و تربیت در نظر پستخود

ودآفرینی از طریق نقد فرهنگ و نقد خود باید به عنوان دارد که خداند و بیان میپذیر میآفرینی امکانطریق خود

یک هدف تربیتی منظور شود. از نظر فوکو ذات پایداري براي آدمی وجود ندارد و ما آزاد هستیم که خود را از نو 

(. رورتی نیز با چنین بینشی هدف تربیت و اتوپیاي لیبرال خود را، رسیدن 1117، 2دریافت کنیم و بفهمیم )ژیرو

 داند.آفرینی مید به خودفر

 1گراییطعن

را به « گراییطعن»داند و بدین منظور اصطالح عنصري اساسی را الزم می« آفرینیخود»رورتی براي آغاز فرایند 

-گرایی به معناي روا داشتن تردید در واژگان خاص مورد استفاده فرد است. نوعی نگریستن طعنبرد؛ طعنکار می

گرایی با وجود اندیشیدن و سخن گفتن با متعارف و محدود نماندن در حصارهاي آنها. طعنآمیز به واژگان 

دارد، و معتقد به انحصار و برتري واژگان خویش بر دیگر واژگان واژگانی معیّن، دیگر واژگان را نیز از نظر دور نمی

کشد، آنها را مورد سؤال وقعیّت فرو میآل رورتی است، واژگان خویش را از مگراي آزاده که انسان ایدهنیست. طعن

(. طعن گرایی 75: 1164پردازد )سجادیه، سازي و توسعه آنها میدهد و پیوسته در هر موقعیّت به غنی قرار می

                                                   
1- Libral Utopi  
2-Giroux  
3-Irolism  
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 آمیز برخورد کند. طرفی فرد هم کافی نیست بلکه باید طعنگرایی است. یعنی بیدر مقابل تقدس

 1مدینه فاضله آزاده

(. رورتی براي طرح این 1116، 2شود )رزنوورتی، اجتماعی است که وحدت انسانی در آن محقّق میمدینه فاضله ر

شناسی و دیگري احساس درد و رنج   کند؛ این دو ویژگی، یکی احساس زیباآرمان بر دو ویژگی آدمیان تأکید می

و در میان افراد، نوعی دي آن(. او سعی دارد با تمرکز بر این دو حس و توسعه155: 1111است )رورتی 

آل، نه تحقیق بلکه تخیّل همبستگی و پیوند اجتماعی را ایجاد کند. باید توجّه داشت که راه رسیدن به این ایده

: 1164است؛ ایجاد نوعی احساس تخیّل با آدمیان دیگر و توسعه نوعی احساس همدردي با دیگران )سجادیه، 

شود. این حس، چون نخ تسبیح، کند که با اندیشه کشف نمیق میاي از وحدت را خلاین احساس گونه  (.70

آورد. وحدت مورد نظر رورتی، وجود میدهد و نوعی نزدیکی روحی در میان آنها بهآدمیان را به یکدیگر پیوند می

شود. همبستگی پردازیهاي فلسفی، بلکه از راه احساس و تخیّل ایجاد میوحدتی عملی است که نه با نظریه

شود. جتماعی به وجود آمده از این طریق نه با تأکید بر عقل، بلکه از راه همدردي و اشتراک احساسی خلق میا

نظر از نوع نگرش افراد، سعی در پیوند آنان دارد و البتّه در بطن مدینه فاضله رورتی، طرحی جهانی است که صرف

 (. 116: 1164 دهد )باقري و سجادیه،گرایی آزاده را پرورش میخویش، طعن

 

 شناسیارزش -8-8

پردازد و درصدد است تا آن چه را که اخالقاًً خیر و صحیح است ي ارزش میي نظریّهبه بحث درباره 1شناسیارزش

 پردازد. هاي مربوط به فعل اخالقی و زیبایی میالعملشناسی به بررسی دستورتوصیه نماید؛ ارزش

چرا باید به »، «چرا نباید ظلم کرد؟»کند، براي سؤاالتی مانند آزاده ارائه میگرایی رورتی در تصویري که از طنز

کند. وي در ردّ گونه پاسخی را نفی می، هر...«گیري علیه بی عدالتی و ي تصمیمنحوه»، «دیگران کمک کرد؟

یر سؤاالت باال، کنند که براي سؤاالتی نظآنان که فکر می»گوید: هاي اخالقی میحلدیدگاههاي نظري و راه

توان ارائه هایی براي حلّ این نوع مسائل اخالقی میحلهاي قوي نظري وجود دارد و یا راهپاسخهایی با زمینه

)باقري و « کرد، در واقع طرفداران الهیّات و متافیزیک هستند که به قواعد و قوانینی وراي زمان و تحوّل، باور دارند

 (.10: 1161خوشخویی، 

ي اخالقی که قواعد تنظیم کنندهي امکانی دارد، در نتیجه، انتظار اینتوجّه به این که اجتماع خصیصهبا     

چند رورتی بر آن است که مرز مورد خواهد بود. هري دیگر باشد بیمربوط به آن جامعه قابل تعمیم به جامعه

                                                   
1-Liberal utopia  
2-Rosenow  
3- axiology  
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تأکید وي بر همبستگی اجتماعی تا  میان اخالق و مصلحت را باید برچید و اخالق را به مصلحت کاهش داد،

« 1گويوگفت»رود که اگر بتوان از نظري در مورد بنیاد اخالق سخن گفت، این بنیاد، ریشه در جا پیش میبدان

میان افراد جامعه و حاصل آن، یعنی اجماع خواهد داشت.  به عبارت دیگر، مبناي عینی و حقیقی براي اخالق 

اخالقی سخن گفت، هنجارهاي « 2درستی»توان از ه تنها عملی که بر حسب آن میجو کرد، بلکوتوان جستنمی

کند. این نظر وي حاکی از امکانی بودن اي معیّن زندگی میاجتماعی است که فرد، متناسب با آنها در جامعه

ي عه به جامعهي اخالقی مربوط به یک جامکننده. در نتیجه، انتظار این که قواعد تنظیمکنداجتماع داللت می

حاصل این « تقدّم دموکراسی بر فلسفه»ي خود به نام مورد خواهد بود. رورتی در مقالهدیگر قابل تعمیم باشد، بی

 خیزد. و مصلحت از میان بر می 1داند که تمایز میان اخالقنوع نگریستن به اخالق را آن می

ساز براي راهی استوار« هااندیشیما»تکالیف اخالقی به عنوان دارد که: دیدگاه سالرز در مورد رورتی اظهار می     

-ي  عمومی و حوزهو تمایز گذاري من میان حوزه« اخالق شخصی»و « اخالق همگانی»گرایی ویلیامز میان تمایز

ی سازد که در بین مالحظات اخالقدو تمایز را، همسان تمایزي میگذارد. این دیدگاه هري خصوصی در اختیار می

ناشی از حسّ همبستگی فرد و مالحظات اخالقی ناشی از، مثالً، تعلّق خاطر فرد به یک شخص خاص، یا کوشش 

 (. 152: 1167منحصر به فرد او براي از نو آفریدن خود برقرار است )رورتی، 

(، همبستگی 44: 1167ها نسبی بوده )رورتی، طور کلّی، از نظر رورتی ارزش عینی وجود ندارد بلکه ارزشبه   

ها ثابت نیستند بلکه در تغییر و ها خواهد بود، یعنی ارزشي ارزشاجتماعی و نیز شرایط تاریخی تعیین کننده

ها ي رورتی هیچ ارزش غایی وجود نخواهد داشت، بلکه ارزشتوان گفت در اندیشهباشند؛ در واقع میتحوّل می

 گیرند. ها مورد ارزیابی قرار میآیی آنبسته به کار ابزاري جهت رسیدن به همبستگی انسانی می باشند و

 هاي مورد نظر رورتیارزش

هاي خوب و بد از دیدگاه رورتی، عدالت اجتماعی باالترین و ي تعلیم و تربیت در فهرست ارزشدر عرصه   

ت اجتماعی و اقتصادي باور عدالتی در زیرترین و بدترین ردّه قرار دارد. رورتی به اصالحات و عدالبرترین ردّه، و بی

عدالتی ( به معناي  قساوت، ظلم و جور، که همگی به معناي بیCrultyمقابل عدالت اجتماعی از ) دارد و در

عدالتی بکاهد. عدالت و برابري از داند که از بیي انسان میکند. رورتی، نخست از همه، وظیفههستند بحث می

 (. 74: 1167داند )آذرنگ، عدالتی را خشونت میمعادل دیگر بیترین آرمانهاي رورتی است. وي اصلی

مفاهیم ارزشی مورد نظر رورتی، عبارتند از: همدلی و همدردي، برابري و مبارزه با تبعیض، برابري و مبارزه با 

 ها، تساهل، امید به آینده، شوخ طبعی، سعه صدر و خود آفرینی.تبعیض، دفاع از گروه اقلیّت

                                                   
1- Conversation  
2-- Right  
3-Morality 
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-یادگیري در اندیشه رورتی براي ما آسان -دهیي یادگرایانهتآمل در این مفاهیم استخراج فرایند نوعملبا اندکی 

 تر خواهد شد. 

 

 شناسی در دیدگاه رورتیمعرفت-0-8

کند. به نظر رورتی دانش و حقیقت چیزي شناسی عمدتاً، دیدگاه پراگماتیستی را مطرح میي معرفترورتی درباره

فصل بکند، نیست. از نظر وي قضایاي علمی دائماً در حال وان مشکلی از مشکالت افراد بشر را حلّجز اینکه بتو

تر است و تا زمانی که قضایاي اي که بتواند توجیه بهتري داشته باشد، آن قضیّه علمیتغییر هستند و هر قضیّه

اي جدید توجیه بهتري ند؛ وقتی که قضیّهبهتري براي توجیه اعمال ما به وجود نیامده، قضایاي قبلی اهمیّت دار

-گرایی مورد نظر رورتی پیشنهاد می(.  بنابراین عمل70: 1167بکند جایگزین قضایاي قبلی  می شود )صالحی، 

شناسی در باب استعداد درونی انسان و ي امور ذاتی در جهان، دعاوي معرفتکند که دعاوي متافیزیکی درباره

کنار گذاشته شود و به جاي آنها، مبانی  -به توجیه است کاستنحقیقت قابل فروکه  -ادعاي معنی شناختی

روایت، خود به (. این ادعاي رورتی در رد متافیزیک و فرا72اخالقی را در رابطه با جامعه جانشین کنیم )همان: 

 کند. را انکار میهاي متفاوت است که رورتی آننوعی مستلزم در رد یک متافیزیک جدید و باور به فراروایت

هاي دانش گرایانه دارد. او با روش معمول فیلسوفان که در صدد ایجاد پایهشناسی رورتی رنگ عملمعرفت  

ها و گونه مالک و واژگان شخصی و نهایی را که براي قضاوت در مورد نظرات، روشهستند، مخالف است. هر

ي رایج است. رورتی، خودش در مقام شکستن بت فلسفه کند و به نظرهاي دیگر به کار آید انکار میشناخت

کند. او بر این باور ي گذشته را در باب معرفت رد میداند و روش کار فالسفهمعرفت را یک امر کامالً نسبی می

ي مالک حقیقت را که در مورد نظر فیلسوفان گذشته بود شکست. رورتی در برابر آن است که باید ادعاي ارائه

گرایی این است: کند. به نظر او جوهر عملگرایی را ارائه میشناسی عملشناسی ، نظر معرفت معرفتي شیوه

تفاوت « این حقیقت است چون مفید است»و « ي معرفتی، این مفید است چون حقیقت استبین دو فرضیه»

شناسی، جایگزین خلق ترین داعیه رورتی در حیطه معرفت(. اساسی144: 1162اساسی وجود ندارد )خوشخویی، 

(. این ایده آدمی را از حالت انفعالی کشف، به حالت فعال خلق 12: 1116حقیقت به جاي کشف آن است )رورتی، 

رساند و باعث می گردد آدمی صرفنظر از محیط واقعی، حقیقت را نه امري مکنون و گنجینه ثابت که باید می

(. وي روش 44: 1164داند که باید خلق گردد )سجادیه، می کشف شود، بلکه امري متغیر، تاریخی و احتمالی

گذارد و با رویکردي پراگماتیستی و مبتنی بر فلسفه دیویی به تبیین شناخت نگرشی سنتی از شناخت را کنار می

پردازد از نظر او شناخت به معناي باور موجه است که توجیح آن مستلزم ارتباط خاص بین تصورات با کلمات می

چه اهمیت دارد گو یعنی نوعی فعالیت اجتماعی است. در توجیه یک باور آنویاء نیست، بلکه مستلزم گفتو اش
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کننده آن باور باشد و مورد پذیرش مخاطبان قرار ي دالیل خوبی است که به صورت کافی و شایسته، تأییدارائه

شود؛ این معیارها مبتنی بر تی تعیین میي معرفگیرد و معیارهاي این شایستگی نیز بر اساس توافق یک جامعه

گو جاي مواجهه را واین نیست که تجربه خاص حسی یا تجربی صورت گرفته باشد. براساس دیدگاه رورتی گفت

 (.    41: 1165شود )سانبلی، ي طبیعت کنار گذاشته میگیرد و مفهوم ذهنی به عنوان آینهمی

 

 مرور پیشینه ها -0

 ي تحقیقپیشینه

گرایی بدون روش و تربیت بدون جزمیت سخن ي امکانی، پیشامدي بودن امور، عملجا که رورتی از خصیصهآناز 

کمتر توانسته است  رسمی است،که تربیت مورد نظر وي بیشتر تربیتی غیرعالوه این(، به1167 ،رورتیگوید )می

یادگیري مورد نظرش را به خود -یاددهی یابی به الگوي عمدي رویکرداقبال پژوهشگران و محققان را در دست

و  جلب نماید، اما با تأمل و تعمق در مبانی فکري، مفروضات فلسفی، آرمانهاي اخالقی، اصول و مراحل تربیتی

یادگیري در  -توان تا حدودي به رویکرد یاددهیدر نهایت پیشنهادهاي تربیتی وي، می هاي فکري ودغدغه

هاي اساسی موجود در رویکرد وي به مؤلفه هاي زیر هر کدام به نحوي اشارههشکه پژو ،ي وي واقف شداندیشه

 دارند.

  هاي داخلیپژوهشالف( 

انسان در دیدگاه پراگماتیسم جدید ریچارد »با عنوان  ي پژوهشیا( در مقاله1161خوشخویی ) و باقري   

ي طنزگرایی به همراه روحیه دانند. شناسانه می، روش غالب رورتی را در تربیت، روش هنرمندانه و زیبایی«رورتی

کند و به فرد طی روش هنرمندانه با امور برخورد می ،زندروش تربیتی او را رقم می احساس آزادي فرد، ساختار

ي زندگی فردي و جمعی خود را در جریان تعریف و دو جنبههر ،شخصیت طنزگراي آزاده»پردازد. نقادي می

ي شخصی و عمومی به ي رورتی، هر دو جنبهفاضله يپروراند. در مدینه شی شاعرانه میتوصیف مجدد، در من

 «.اندشناسی در آمده صورت مقوالت زیبایی

 یگراینقد تطبیقی نظریه فطرت مرتضی مطهري و نظریه نسبیت»عنوان  با پژوهشی( در 1162خوشخویی )  

ها سی این دیدگاهربه بر« امدهاي هر یک در تعلیم و تربیتپراگماتیسم جدید ریچارد رورتی در ماهیت انسان و پی

هاي ي آن با ویژگیبه مقایسه ،پرداخته و با تأکید بر خصیصه امکانی و انکار ماهیت ثابت آدمی در نظریه رورتی

بیت هاي این دو نظریه را در حیطه تعلیم و ترشده در دیدگاه فطرت پرداخته است و در پایان نیز داللتثابت فرض

 است. نمودهاستنتاج 

عاملیت آدمی از دیدگاه ریچارد رورتی و پیامدهاي آن در »عنوان  با ايمقالهدر  (1164باقري و سجادیه )    
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یادگیري( از  -هاي اساسی رویکرد یاددهیعنوان یکی از مؤلفهروشهاي تربیت اجتماعی را )به ،«تربیت اجتماعی

اند: روش گفتگو به منظور برقراري ارتباط، روش تقویت هویت جمعی با ردهدیدگاه رورتی شامل موارد زیر بر شم

-هاي چالش برشناساندن قهرمانان ملی، اعطاي بینش، ارائه مثالهاي نقض اصول کلی، مواجه کردن با موقعیت

 همدلی. و سازيها، استعارهزدایی از سنتانگیز، قداست

مراحل و اصول   «در دیدگاه ریچارد رورتی تعلیم و تربیتل و اصول مراح»با عنوان  ايدر مقاله (1164) باقري  

کنار گذاشتن گفتمان عینیت، محور قرار دادن عالئق و  :شامل رورتیرا از نظر  یادگیري(-)رویکرد یاددهیتربیتی 

حدود سازي تفرد و فراهم آوردن زبان و سازي به جاي اعمال زور، بسط اجماع، تساهل، زمینهنیازها، متقاعد

ي آموزشی رورتی را مشی برنامهتوانند خطیادگیري می -دموکراسی دانسته است. این موارد در رویکرد یاددهی

 معین نمایند.

« گرایی و متون اسالمیبررسی تطبیقی عاملیت انسان در دیدگاه نوعمل»عنوان  با پژوهشی( در 1164سجادیه )  

گفتگو در جهت برقراري ارتباط، تقویت هویت  :ی رورتی را عبارت ازگرایهاي تربیتی منتج از دیدگاه نوعملروش

داند. وي این ي فردي میسازي فهم و عالقههاي اقلیت، برجستهجمعی، ایجاد امید به آینده، دفاع از حقوق گروه

 گیري عنوان نموده است.دای –بخش کار معلم در رویکرد یاددهیها را الهامروش

، معرفت شناسی «ریچارد رورتی و عقالنیت مبتنی بر همبستگی»اي با عنوان ( در مقاله1165تقوي )        

اي هاي کاوش عقالنی را جامعهداند یعنی معیارها و شیوهمی« قوم محوري»پراگماتیستی رورتی را بر اساس 

 کنند. گیران تعیین میش تدریس را، فراکنیم. بنابراین، معیار روکند که ما به آن احساس تعلق میتعیین می

، «هاي آن در تعلیم و تربیتو داللتبررسی اصول و مبانی آراء رورتی »( در پژوهشی با عنوان 1165سانبلی )  

گیرد که رورتی ضمن بررسی اصول تربیتی رورتی در دو دوره تربیت قبل از دانشگاه و تربیت دانشگاه ، نتیجه می

گرایان، گذارد که در دیدگاه راستگرایان را به بحث میگرایان و راستع، دو دیدگاه چیبه بهانه این موضو

گرایی و آزادي، گرایان، فردپذیري فراگیران و دریافت حقیقت به وسیله آنان هدف است، و در دیدگاه چیفرهنگ

ن تقویت هویت جمعی، محور اساسی تعلیم و تربیت است. وي براي تحقق این اهداف، از روشهاي تربیتی چو

توان در رویکرد تعلیم و تربیت از برد که میایجاد امید به آینده، تساهل و همبستگی به جاي عینیت و.... نام می

 ها بهره جست.آن

 

 هاي خارجیپژوهشب( 

گرایی جدید و نظرات رورتی صورت پذیرفته هاي خارجی، تحقیقات و نقدهاي زیادي بر عملدر بخش پژوهش

جا که تعلیم و تربیت خاص انسان گیرد از آنشناسی قرار میها در ارتباط با مسائل انسانکه برخی از آناست 
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ي راهی براي محقق گردد تا بتواند به تواند نقشهي وي با جهان، میاست، نگاه رورتی نسبت به انسان و رابطه

این تحقیقات خارجی مرتبط با موضوع پژوهش، ابري وي بپردازد. بنیادگیري در اندیشه -دهیاستخراج رویکرد یاد

 گردند. به شرح ذیل بیان می

« شناسانه در دیدگاه رورتی در تعلیم و تربیتسوي تربیتی زیبابه» ي با عنوانا( در مقاله1116)1الیاهو رزنا     

ي نکات محوري ئه. وي ضمن ارامطرح نموده استشناسی و تربیت از دیدگاه رورتی بحثی را پیرامون انسان

پیشامد، بازي »گوید: مدینه فاضله آزاد که به وسیله رورتی در کتاب نظریات او، و با نگاهی تحلیلی و منتقدانه می

ي بین فرد و جمع یا در ي قدیمی، رابطهتالش منحصر به فردي براي تبیین مسأله ،ارائه شده است «و همبستگی

لیم و تربیت از نظر عومی است. این مقاله به بررسی مفهوم جذاب تشخصی و عم يعرصه اصطالح  رورتی، بین

ي مدل خصوصی از عمومی و ارائه يحیطه سازيگیرد که تالش رورتی در جدا. و نتیجه میپرداخته استرورتی 

-شناسانه تصور می انسان را موجودي داراي خصیصه زیبا ،به این دلیل است که وي ،ورزي و همبستگیبین طعن

گیرد که گونه نتیجه میاین و کندید. این نگرش رورتی نسبت به انسان و تربیت، فرد را در انکار خود گرفتار مینما

 ماند.نشده باقی میمسائل تربیتی و سیاسی حل

گویی با رورتی به نقل از وي، تدریس را ودر گفت« استعداد بریکوالژ»اي با عنوان ( در مقاله1117)2جاشوا نوب   

بینی و داند که کامالً تصادفی، غیر قابل پیشعمدتاً عبارت از نوعی برقراري و ارتباط میان معلم و دانشجو می

ي تدریس یک معلم بسیار خشک باشد ولی در گیرد که ممکن است شیوهریزي است، وي نتیجه میبدون برنامه

ان کامالً تأثیرگذار باشد. از این نکته در ي گفتن آن بر بعضی از دانشجویگوید و نحوهعین حال چیزي که می

ریزي ندارد چنان هم نیاز ضروري به برنامهشود که معلم در تدریس خود، آناندیشه رورتی، چنین استنباط می

یادگیري ایفاي  -طور تصادفی و بدون برنامه و روش تدریس خاصی هم ممکن است در رویکرد یاددهیبلکه به

 نقش نماید.

 

 یقروش تحق -4

نجام شده ی او استنتاج تحلیلی پژوهش و روش رویکرد اي و باراهکار کتابخانه ،ا راهبرد کیفیبتحقیق حاضر 

 ست.ا

 -هاي رویکرد یاددهیشود تا ضمن تجزیه و تحلیل مؤلفهاستفاده می استنتاجیبا رویکردي  ،روش تحقیق تحلیلی

- ضمنی استنتاجرورتی به صورتی  مؤلفه از دیدگاه ربنایی هرییادگیري به قصد توصیف و فهم آن، مفروضات ز

 نامید.  استنتاجی -توان این روش را تحلیلی. بنابراین میگردد

                                                   
1-Rosenow. Elyahu  
2-Nob. Jashova 
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گیرد. بنابراین شامل توصیف، تحلیل و را در بر می استنتاجاز توصیف تا ستنتاجی ا -روش تحقیق تحلیلی    

 باشد. میاستنتاج 

 -هاي رویکرد یاددهیآوري و توصیف نسبتاً جامعی از مؤلفهجستجوي فراهمدر قسمت توصیـف، این پژوهش در   

 وي،فالسفه عملگرایی همچون دیویی و به تبع  يگیري و تکامل آنها در اندیشهشکل ينحوه يیادگیري و مطالعه

با استفاده ها مربوطند گراست. در توصیف، بر مبناي هدفهاي تحقیق که به ماهیت و چیستی مؤلفهرورتی نوعمل

ها و مقاالتی عمدتاً التین که یا نوشته خود رورتی هستند و یا توسط ها، رسالهاي شامل کتاباز منابع کتابخانه

آوري منابع و سپس تهیه پیشینه و تدوین اند، اقدام به جمعگر در نقد آراء رورتی نوشته شدهینظران دصاحب

نظران اصلی و حاصل کار در این مرحله شناسایی صاحب شود.موضوع پژوهش می يمبانی نظري در زمینه

پژوهشی  يیادگیري و همچنین تدوین پیشینه -هاي رویکرد یاددهیهاي مهم در زمینه مؤلفهمحورها و دیدگاه

 یادگیري خصوصاً از دیدگاه رورتی است. -هاي مرتبط با مسائل رویکرد یاددهیدر زمینه

شکافی گردد؛ جزئیات نظرات وي بررسی هاي رورتی کالبده آراء و اندیشهدر تحلیل، محقق در پی آن است ک  

هاي هاي اساسی این رویکرد، یعنی توالی فعالیتیادگیري در قالب نقش مؤلفه -دهیشود و نگاه وي به رویکرد یاد

 حلیل قرار گیرد.آموز مورد تجزیه و تي بین معلم و دانشآموز و رابطهآموز، نقش معلم، نقش دانشمعلم و دانش

یادگیري مورد نظر  -هاي رویکرد یاددهیمؤلفه استخراجبه  استنتاجیکوشد با نگاه می، محقق استنتاجدر   

هاي علمی و پژوهشی مستند نماید و در واقع درصدد است تا در صورتی دیدگاه خود را به یافته بپردازد و رورتی

یادگیري مورد نظر رورتی به خصوص در  -هاي رویکرد یاددهیمؤلفهکه منابع موجود، تصویر بسنده و کارآمدي از 

سازي ارتباط با جامعه، فرهنگ و نظام آموزشی ایران نشان ندهند نسبت به پاالیش دیدگاه وي از طریق برجسته

ه تري نماید. بنابراین راجع بدیدگاه کامل ينقاط مثبت و حذف نقاط منفی و تعارضات موجود، اقدام به ارائه

گردد. به طور خالصه این پژوهش الف( توصیفی تحلیلی در مورد اتخاذ میاستنتاجی هاي وي رویکردي دیدگاه

یادگیري و سپس مفروضات فلسفی آنها از دیدگاه رورتی با استفاده از منابع دست اول  -هاي رویکرد یاددهیمؤلفه

ي برخورد وي با انسان و تعلیم و تربیت ورتی و نحوههاي ربا تآمل در اندیشه استنتاجدهد؛ ب( از طریق ارائه می

 -ج( امکان به کارگیري رویکرد یاددهیگردد یادگیري مورد نظر وي استخراج می-گرایانه یاد دهیفرایند نوعمل

هاي شود تا چنانچه دیدگاهدر نظام آموزشی ایران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته می نظر رورتیمورد  یادگیري

هاي دینی ما تعارضی نداشته باشد و در جهت نیل به اهداف تربیتی ما چالشی را سازي شده با فرهنگ و آموزهباز

 ایجاد ننماید مورد استفاده قرار گیرد.
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 هاي تحقیقیافته -1

ي اي امیدوار در سایهي وي ترسیم آیندهورزد و دغدغهاگرچه رورتی بر عاملیّت انسان اصرار زیاد می    

باشد، امّا نگاه وي به انسان بیشتر نگاهی فلسفی است تا تربیتی؛ به همین همبستگی اجتماعی براي انسان می

ي اي را تدوین ننموده است، امّا ما با مطالعهمند: صریحاً برنامهدلیل وي در خصوص تعلیم و تربیت رسمی و نظام

-و همچنین اشارات تلویحی که در آثارش به چشم می آثار وي و مقاالت و نقدهایی که بر ایشان وارد آمده است

ورز آفرین و طعني آزاد، رند لیبرال، شخص آیرنسیت، فرد خودخورد، از جمله: خصوصیات شهروند مدینه فاضله

 پردازیم.ي درسی استخراج نموده و به شرح آن میلیبرال، دیدگاه وي را از موضع برنامه

 سیدیدگاه رورتی از موضع برنامه در

 آرمانهاي تربیتی -1

رسیدن به وحدت عملی، نه با تأکید بر عقل، بلکه از راه همدردي و اشتراک احساسی از طریق تخیّل )خوشخویی، 

آفرینی جهت (؛ رسیدن به خود1167ي دموکراسی )رورتی، (؛ همبستگی اجتماعی مطلوب در سایه177: 1162

 (.   1161تحقق عدالت اجتماعی و مقابله با تبعیض )رورتی، (؛ 12: 1116خلق حقیقت، نه کشف حقیقت )رورتی، 

 تلقی نسبت به فرایند یادگیري -2

آموزان دائماً در حال تغییر واژگان جهت بازتوصیف شود که طی آن دانشیادگیري فرایندي در نظر گرفته  می

آموزان با یکدیگر و که میان دانش ها هستند تا به خلق حقیقت نائل آیند. یادگیري فرایندي پویا خواهد بودپدیده

 گردد. با معلّم، موجب تعامل و رشد طرفین می

 تلقی نسبت به فرایند آموزش -1

-شود تا با ایجاد حسّ همدلی و ترویج استدالل بیناي تخیّل شروع میآموزش از راه برانگیختن احساسات و قوّه

-ان اذهان خود با یکدیگر ارتباط برقرار نموده و در سایهآموزان به جاي ارتباط بین ذهن و جهان، میذهنی، دانش

 ي مبانی اجتماعی به نوعی توافق جهت خلق حقیقت دست یابند. 

 تلقی نسبت به محیط یادگیري -4 

اي نیست و همه چیز در شدهتعیین جا که در دیدگاه رورتی، هیچ چیز داراي ذات ثابت و ماهیّت از پیشاز آن

-(، محیط یادگیري محیطی باز و منعطف خواهد بود که دانش117: 1162است )خوشخویی،  حال تغییر و تحوّل

نشینند. محیط وگو میآموزان در فضایی دلسوزانه و سرشار از اعتماد به منظور برقراري ارتباط به بحث و گفت

 پذیرد.ایط صورت مینماید؛ زیرا یادگیري امکانی و در بستر شرآموزان اعمال نمیگونه تحمیلی بر دانشهیچ

 تلقی نسبت به یادگیرنده -7  

گونه تحمیل و محدودیّتی دور از هرعنوان عنصري فعّال، منتقد، داراي توانایی خلق حقیقت و بهیادگیرنده به
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 تواند دست به ابتکارات بدیل بزند.شود که مینگریسته می

 هاتلقی نسبت به ارزشیابی آموخته -7  

شدن در امورات زندگیشان ارزیابی موزان با توجّه به کارایی آنان در حلّ مشکالت و مفید واقعآهاي دانشآموخته

اي از مسائل آنان را حل نماید، اي از مشکالت آنها را بگشاید یا مسئلهاي گرهشوند، بدین گونه که هر آموختهمی

تفاوت داشته باشد، زیرا راههاي خلق آموز ممکن است با دیگري هاي هر دانششود. آموختهمفید ارزیابی می

-ي دانششود نه با بقیّهآموز با مالک خاصّ خود ارزیابی میهاي هر دانشحقیقت، متکّثر و متنوّعند؛ پس آموخته

 . آموزان

 نقش معلّم -5

تعلیم و کننده یادگیري، با تأکید بر مشارکت گروهی و تساهل، زمینه معلّم به عنوان مشاور، راهنما و تسهیل

 آموزان را بر عهده دارد.تربیت دانش

هاي تدریس و محتواي شود روششناسی مطرح میشناسی و شناختاز جمله موضوعات مهمّی که در معرفت    

 شناسی رورتی بررسی گردند.برنامه درسی است که الزم است در دیدگاه معرفت

 هاي تدریس مورد نظر رورتی روش -6

فکري رورتی که از طرفی قائل به ذات و ماهیّت ثابت براي هیچ چیز نیست  و همه چیز را در توجّه به مبانی با

مند داند و از طرف دیگر )بر خالف استادش دیویی( مخالف روشهاي نظامحال تغییر و تحوّل و رو به تکامل می

تر از همه این د، و مهمنمایآفرینی و خلق حقیقت را از اشخاص سلب میعلمی است؛ به جهت اینکه فرصت خود

نماید. امّا از داند، روش تدریس خاصّی را تجویز نمیکه رورتی همه چیز را امکانی و احتمالی در بستر شرایط می

هاي هنري است، روش تدریس ي تخیّل  از راه آفرینشي وي بیشتر تحریک احساسات و قوّهجا که دغدغهآن

جا که بر دموکراسی و همبستگی اجتماعی و ي نزدیک خواهد بود و از آنپردازي و ایفاي نقش به آرمان وبدیعه

ورزد، روش مشارکتی و بحث گروهی هدف وي را بهتر محقّق خواهد ساخت و تأکید رورتی بر تساهل تأکید می

ی اي، را مطالبه مهاي تدریس انفرادي و برنامهآفرینی روشعالئق و نیازهاي فراگیران جهت رشد تفرّد و خود

 نماید.

 ي درسی در دیدگاه رورتی محتواي برنامه -1

شود؛ یعنی رورتی معتقد است که برنامه درسی هسته مشترک، همگام با تغییر و تحوّالت اجتماعی تعریف می

ي آموزان آموزش داده شود؛ برنامهاي وجود ندارد که در سالهاي  متمادي به دانششدهمحتواي از پیش تعیین

ي درسی که زمینه را براي خالقیّت، ابتکار و تقویّت  تفکّر نوع برنامهمالً نوآورانه باشد، بنابراین هردرسی باید کا

کاران تهیّه و تدوین برنامه درسی، نباید خود را افراد انتقادي شاگردان و معلّمان فراهم نماید بهتر است؛ دست اندر
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هاي جامعه را در نظر ، بلکه نیازها و عالیق تمامی افراد و گروهنخبه و خردمند، که برتر از دیگران هستند، بپندارند

ها جاري (؛ برنامه درسی نیز باید نامتمرکز و بر بستر تجربه مشترک اجتماع سازمان1167داشته باشند )صالحی، 

 (.126: 1166گردد )هاشمی، 

آموزان گردد؛ براي رسیدن به شآفرینی داناي تنظیم شود که موجب خودگونهمحتواي درسی نیز، باید به    

هاي زدایی نماید؛ از آموزشها قداستآموزان کمک نماید؛ از سنّتعدالت و حذف خشونت، به تشویق دانش

مذهبی و یا تعالیم مقدّس که به عنوان اخالق یا تربیت اخالقی باید توسط مربیّان در مدارس انجام شود پرهیز 

آموزان مفید واقع شوند؛ در ها براي زندگی و حل مشکالت دانشاین آموزهکه در شرایطی خاص نماید، مگر این

آوردن زبان جدید و بسط حدود دموکراسی تالش نماید؛ به جاي عینیّت، بر همبستگی اجتماعی تأکید کند، فراهم

 ان دهد.تري نشبه دروسی مانند ادبیّات )در قالب داستان و شعر(، هنر و تاریخ قهرمانان ملّی، توجّه بیش

هر چند رورتی از منظر فلسفی، انسان و مسائل انسانی را مورد مطالعه قرار داده است، تا شاید بتواند به تحقّق 

ي راهی هاي انسانی کمک کرده باشد، اصرار وي بر عاملیت انسانی، خواسته یا ناخواسته موجب طرح نقشهآرمان

 لویحاً به بیان اهداف تربیتی انسان پرداخته است. براي تعلیم و تربیت انسان گردیده است که در آن ت

طور ي آموزشی در جامعه هستند که در آن تمام مردم با درجات گوناگون و مدت متفاوت بهمدارس تنها عرصه   

عنوان محیط شهر رورتی مدارس باید بهآید که در آرمانوجود میکنند. لذا این اعتقاد بهرسمی تحصیل می

(. رورتی کامالً این دیدگاه دیویی را 4: 2004، 1آفرینی دارد )ریچکه در آن هر کسی قدرت خود مناسبی باشند

 (.157: 1161پذیرد که ما باید خواندن و نوشتن )سواد( را در بین همشهریانمان گسترش دهیم )اصغري، می

رویکرد نیز مستلزم فضایی رسمی  یادگیري است و این -تحقّق تعلیم و تربیت مستلزم توجّه به رویکرد یاددهی     

و طی توالی و مراحل « آموزدانش»با حضور افرادي به نام « معلّم»به نام مدرسه است که توسط عاملی به نام 

، «آموزاي مناسب بین معلّم و دانشرابطه»پذیرد که با ایجاد صورت می« فعّالیّتهاي یادگیري»خاصّی تحت عنوان 

نظران آن مکاتب متأثر هاي صاحبها از مبانی فلسفی مکاتب تربیتی و اندیشهین مقولهي اپذیر است. همهامکان

یادگیري ریچارد رورتی است که  -گرایانه یاددهیجا که هدف این پژوهش بررسی رویکرد نوعملگردد. از آنمی

ربیتی استخراج شده از هاي تمبانی فکري وي را قبالً به اختصار از نظر گذراندیم؛ در این قسمت، اصول و روش

هاي اساسی این رویکرد در هر اصل تربیتی، به تفکیک، تبیین و نظر این اندیشمند، ذکر خواهد شد و نقش مؤلفه

 بررسی خواهد شد.

 اصول تربیتی در دیدگاه رورتی

 جایگزین کردن همبستگی اجتماعی به جاي عینیّت -1

                                                   
1- Reich  
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وم طبیعی صادق است، ناظر بر آن است که از واژگان حاکی از ویژه در مورد دروس مربوط به علاین اصل که به  

فرض این گفتمان، رو است، که پیشگرایانه از آنگیري واژگان عینیّتکارعینیّت استفاده نشود. اجتناب از به

هاي زبانی ما ي بازنمایی ذهن و دانش است و این یکی از اهداف اصلی حمالت انتقادي رورتی است. عادتخصیصه

(. 141، الف: 1167هاي مربوط به آنهاست )باقري، بینیهاي قانونمندانه و پیشاي براي توضیح ضرورتزمینه

داند. وي متعقد ها را که در دیدگاه سنّتی مورد قبول قرارگرفته، ناممکن میشدن به شناخت پدیدهرورتی، نائل

هاي  -توانند با توسل به آن، داعیهها میکه آن ها با یکدیگر، تنها راهی استاست که همبستگی اجتماعی انسان

 (.42خود را توجیه و پشتیبانی کنند )همان: 

 ذهنیترویج و توجیه میان-2

هاي موجود در دروس علوم بر حسب ارتباط آنها با جهان خارج، ممکن نباشد، راهی که هنگامی که توجیه داعیه

هاي خود براي افراد دیگر جامعه بپردازد ذهنی، به توجیه داعیهماند این است که افراد جامعه، به صورت میانمی

دهد؛ بدین معنا که ذهنی می(. در این اصل تربیتی، عینیّت، جاي خود را به توافق میان141، الف: 1167)باقري، 

 اي همبستگی و اجماع حاصل شود همان علم و عینیت خواهد بود. اگر در هر قضیه

 هاوانگیزه محور قراردادن عالئق-1

 ذهنی که در اصل تربیتی قبل توضیح داده شد معطوف به برآوردن عالئق و نیازهاست.گیري توجیه میانجهت

 متقاعدسازي به جاي اعمال زور -4

داند. از در تعبیر رورتی عنصر اساسی لیبرالیسم، نفی خشونت است تا جایی که هیچ چیز را بدتر از خشونت نمی

-ها مردود است و آنچه باید جایگزین آن شود متقاعدال خشونت براي تنظیم روابط میان انساناین نظر، زور و اعم

 (.147، الف: 1167سازي است )باقري، 

 بسط اجماع -7

یابد که اعضاي یک سازي در واقع بین کسانی جریان میرود؛ متقاعداصل بسط اجماع، از متقاعدسازي فراتر می

تواند و باید بین افراد و ی اعتقاد دارند؛ امّا اجماع، محدود به این حد نیست، بلکه میاند و به مبادي مشترکجامعه

« 1در باب قوم محوري: پاسخ به کیلفورد گیرتز»اي با عنوان اجتماعات مختلف نیز جریان یابد. رورتی در مقاله

وطنی اندیشید، امّا این امر ه جهانتوان بکند؛ یعنی میگرایانه را مطرح میوطنی و در عین حال قومدیدگاه جهان

 (.147، الف: 1167گرایی ممکن است )باقري، تنها بر حسب قوم

 تساهل -7

در صورتی که اجماع و توافق میان دیدگاههاي متعارض حاصل نشود، دیدگاههاي مخالف را باید تحمّل کرد، این  

                                                   
1- Girtes Kliford  
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ش را متضمّن توافق و اجماع اختیاري، و در اصل تربیتی از نظر رورتی به تساهل معروف است. رورتی هدف پژوه

(. بر این اساس، کسانی که در 17: 1164داند )باقري، می  مواردي که چنین توافقی حاصل نشد متضمن تساهل

 یابند، باید آراي دیگران را که با آن مخالفند، تحمّل کنند.جریان پژوهش به وفاق دست نمی

 گراییجامعه -5

رورتی در پایان مرحله دوم تربیت، با تأکید بر دو خصوصیت مشترک آدمیان، یعنی احساس رنج و احساس    

کند افراد یک جامعه را به یکدیگر نزدیک سازد. به اعتقاد وي با تأکید بر (، سعی می155: 1111زیبایی )رورتی، 

آید که سبب پیوستن فرد به جامعه د میي همدالنه میان آدمیان به وجواین دو احساس مشترک، نوعی رابطه

 شود و مبتنی بر احساس مشترک وي با دیگر افراد است.گرایی از درون فرد آغاز میشود. جامعهمی

 عدالت ورزي -6

ي لیبرال هاي خوب از نظر رورتی قرار دارد، ناظر به هدف جامعهاین اصل تربیتی که در صدر فهرست ارزش

اش را در راه فی خشونت است. از نطر رورتی شرط انسان بودن، آن است که آدمی زندگیرورتی، یعنی عدالت و ن

آرمان اصلی « کشور شدن کشور»(. رورتی در کتاب 47: 1167عدالتی اجتماعی صرف کند )رورتی، مبارزه با بی

الت آرمان :  طرح روي جلد(. وي معتقد است که عد1161داند )رورتی، کشورش را تحقق عدالت اجتماعی می

اي که رسیده باشد کنون، به هر نتیجههاي بشر در سراسر تاریخ، از آغاز تااي است که کوششتحقق نیافته

-10: 1110هایی را بخشکاند که امروزه در سراسر جهان شاهد آن هستیم )آذرنگ، ي رنجنتوانسته است ریشه

21.) 

 رشد فردیّت-1

ي هویّت فردي آدمی، و رود، ناظر بر توسعهبعد از دانشگاه به کار می ي تربیت دانشگاه واین اصل که در دوره

هاي اجتماعی است. در این اصل باید بر فردیّت آدمی و حفظ استقالل وي تأکید شدن در جریانممانعت از حل

 ي اجتماعی و فرهنگی محیط تالش شود.شود و براي رهایی او از سلطه

آفرینی با دهد که شانسی براي خودکسی این اجازه را میسازمان اجتماعی هرشهر رورتی جایگاه در آرمان     

ي کند؛ اوّل: رابطههایش داشته باشد. رورتی دو نوع رابطه براي تعلیم و تربیت در جامعه مطرح میبهترین توانایی

کند. دوم: ل ایجاد میکمتر براي تعلیم و تربیت که گاهی اوقات بین نیازهاي رقابتی صلح، ثروت و آزادي، تعاد

آفرینی است و پس از آن جدایی ها در خودي بیشتر و مهمتر براي تعلیم و تربیت که چگونگی برابري فرصترابطه

 (. 4: 2004پردازند )ریچ، میشان هاي در دسترساز افرادي است که تنها به استفاده و یا غفلت از فرصت

  رشد تفکّر انتقادي-10

هاي متعارف ي دوم تربیت از فرد، در این دوره فرد باید بتواند در مورد فهمتظارات رورتی در دورهبا توجّه به ان
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ي ایجاد این توانایی، هاي اصیل و بدیل به وجود آورد. زمینهتردید کند و به چالش با آنها بپردازد تا سرانجام فهم

شود که فرد با امور پیرامون خویش آدمی سبب میي تفکّر انتقادي در آدمی است. رشد تفکّر انتقادي در توسعه

هاي نقاد و آزاده را از شدن چیزي را نپذیرد. رورتی پرورش انسانرو شود و بدون متقاعدبهفعاالنه و نقّادانه رو

 (.411: 1165زاده، شمارد )نقیبترین اهداف آموزش و پرورش میبزرگ

 رشدخالقیّت -11

ي زوال و حیات یک جامعه می دانست و اعتقاد فیلسوف معروف سالهاي پیش، خالقیت را به منزله 1توین بی

داشت که اگر جامعه نتواند از موهبت خالقیت حداکثر استفاده را ببرد و بدتر از این اگر توانایی را سرکوب کند 

 (.1167از حسینی،  شود )نقلانسان دیگر از حق ذاتی خود، یعنی اشرف مخلوقات بودن محروم می

هاي تازه حلي راهگرایی وي نیاز به داشتن خالقیت در ارائهآفرینی مطرح در دیدگاه رورتی و نیز طعنخود     

هاي جدید را نداشته باشد، دارد. رورتی معتقد است که اگر فرد فقط به تردید امور بسنده کند و توانایی آفرینش

 (.121: 1164)باقري و سجادیه، گرایی پیش خواهد رفت به سمت پوچ

 ساالريفراهم آوردن زبان جدید و بسط حدود مردم -12

ها را ندارد و نمایی واقعیّتي بازي امکانی است پس خصیصهرورتی معتقد است چون زبان داراي خصیصه   

ها را نشان که واقعیّت هاي معیّنی بتواند براي همیشه ثابت باشد، به این دلیلبنابراین چنین نیست که در توصیف

 (.170، الف: 1167دهد و واقعیّت نیز ریشه دار و ثابت است )باقري، می

 

 گیريبحث و نتیجه-6

یادگیري در اندیشه ریچارد رورتی مورد بررسی قرار گرفت. هرچند وي در آثار  -در این پژوهش رویکرد یاددهی

یادگیري ارائه نداده است امّا از مجموعه مباحثی  -یاددهی هاي اساسی در قالب رویکردخود تصویر دقیقی از مؤلفه

یادگیري وي به  -گرایانه یاددهیکشد، رویکرد نوعمل که وي در خصوص انسان آرمانی خویش، به تصویر می

 صورت زیر استخراج گردید:

مند است و از طرف ظامگونه روش علمی و نجا که رورتی از طرفی مخالف هرهاي یادگیري: از آنتوالی فعالیّت -1

 کند.داند، روش تدریس خاصّی را توصیّه نمیچیز را حاصل امکان و تصادف میدیگر همه

ها توانند از هر روشی استفاده نمایند و روش خاصّی براي آنمعلّمان بسته به موقعیّت و اهداف تدریس، می   

هاي یادگیري را در بیشتر اصول تربیتی رورتی، فعالیّتتوان توالی (. امّا در مجموع می2004شود )ریچ، تجویز نمی

 به صورت زیر استخراج نمود:

                                                   
1- Tuine Bi 
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توافق جمعی یا  -هابیان دیدگاه -فراهم نمودن زمینه مشارکت در بحث گروهی -بیان مسأله -ایجاد انگیزه  

 تساهل.

هایش، شجاعت د که مشخصّهآیآفرین به شمار میفکري تحوّلبخش و روشننقش معلّم: معلّم اندیشمندي رها -2

اندیشی کنند، ي شرایطی است که خود دانش آموزان، تجربیّاتشان را بازاخالقی و نقّادي است، او فراهم آورنده

چگونه »روابط ظالمانه را بشناسند، بیان کنند و راههایی نیز براي رفع آن ارائه دهند. نقش معلّم بیشتر آموزش 

آموزان نیز دهی، تسهیل جریان یادگیري و تسهیل خالقیّت دانشست؛  معلم در انگیزهآموزان ابه دانش« گرفتنیاد

 نقش اساسی دارد؛ 

آموز در اندیشه رورتی تنها عنصري یادگیرنده، منفعل و پذیرنده نیست؛ بلکه عاملی آموز: دانشنقش دانش -1

 منتقد، فعّال و شریک یادگیري است؛

محوري و آموز  -ي اصول تربیتی خویش، قائل به دانشآموز: رورتی در همهدانش ي ارتباط میان معلّم ونحوه -4 

آموزان با یکدیگر است که با فعالیّت ي دانشجانبهآموز، و ارتباط چندجانبه بین معلّم و دانشارتباط متعامل و دو

 طرفین همراه بوده و در جهت همبستگی، توافق جمعی و یا تساهل جریان دارد.

هایی نظر و اندیشمند متأثر از مبانی فکري وي بوده و باالخره رگهجا که اصول و روشهاي تربیتی هر صاحباز آن

هاي تربیتی وي گیري از اصول و روشهایش، در جایی سر برون خواهد آورد، باید در بهرهاز این مبانی در اندیشه

این با ها مدد جست. بنابرتعدیل نمود سپس از آن هاي مورد نظر وي را اصالح ومحتاطانه عمل کرد؛ اصول و روش

هاي دینی و فرهنگ ملی ما سازگاري ندارد براي که مبانی فکري رورتی با مبانی اسالمی و آموزهتوجه به این

هاي او موشکافی گردد تا به فریب ظواهر و ي بیشتري اندیشهگیري از آراء تربیتی وي، نیاز است با مداقهبهره

جا که هر نظریه داراي نقاط ضعف و قوتی است و ضعف اصطالحی موجود در آثار وي دچار نشویم.از آنزیبندگی 

هاي دینی و فرهنگی هر جامعه دارد و و قوت هر نظریه بستگی به شرایط فرهنگی، تاریخی و مهمتر از همه آموزه

براین، نظریات ریچارد رورتی رد کرد، بناطور کامل پذیرفت و یا آن را توان یک نظریه فلسفی یا تربیتی را بهنمی

اي که ذکر گونهنیز با توجه به تعارضات مبانی فکري وي با مبانی دینی نظام تربیتی کشور ما، در صورتی که به

پذیر هاي تربیتی مورد نظر وي، در نظام آموزشی ما امکاناي از اصول و روشگیري از پارهشد، تعدیل گردند، بهره

 از اصول تربیتی وي در نظام آموزشی ما، کاربردي نخواهند داشت. اي و پاره
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Abstract 

This research aim is an analytical investigat Rorty,s neopragmatic teaching- learning process and 

use possible of its on Iran Education system. One of these new training viewpoint is 

neopragmatism. neopragmatism is the outcome on some of the analytical philosophy thinkers who 

were favord in pragmatism. In order to reinforce and refresh this school of thought, thay revised 

and reformed som of its principles, and presented it as neopragmatism Richard Rorty is one of the 

prominent thinkers of neopragmatism who entitle himself as Dewy follower. The education process 

we divided into two phases by Rorty; the pre-univesity and university. Rorty has new idias and 

thoughts about new social issued which are debtable, and this issue demands us to be aware of 

Rorty,s teaching- learning Approach . The present research has used the analytical-inductive 

method to describe, analyse and inference the training ideas of Rorty, and obtained these results, 

that in this Rorty,s neopragmatic teaching- learning Approach the role of the teacher is as a 

counselor, adviser and fecilitator of learning; and the role of the student is active, critical and 

influential in educational activitiesi; and the relation ship between teachers and students is based on 

group participation.dialogue and tolerance. 
Key Words:  Neopragmatism, Educational system, teaching- learning Approach, Richard 

Rorty, ironism 

 

 منابع -7

 .خصوصی و عمومی. کتاب ماه فلسفه(. صلح و آرامش رورتی با پلی میان قلمرو 1167) آذرنگ، عبدالحسین

 .71-76، صص 1167اسفند  7ي شماره

 هنري جان کتاب. -(. باب آشنایی با ریچارد رورتی. تهران: مؤسسه فرهنگی1110آذرنگ، عبدالحسین )

 (. نگاهی به فلسفه ریچارد رورتی. تهران: نشر نی.1161) اصغري، محمد

شناسی ي روانگرایی ریچارد رورتی. مجلهو تربیت در دیدگاه نوعمل(. مراحل و اصول تعلیم 1164) باقري، خسرو 

 .1-25، صص 1ي پنجم، شمارهوو علوم تربیتیدانشگاه تهران، سال سی

ي تعلیم و تربیت. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. باقري، خسرو گرایی و فلسفه(. نوعمل1167)الف  باقري، خسرو

 .16-22، صص .61سال  ،7گرایی. کتاب ماه فلسفه. شماره ازنمایی(. بریدن بند ناف با1167)  ب

(. عاملیت آدمی از دیدگاه ریچارد رورتی و پیامدهاي آن در تربیت 1164سجادیه، نرگس ) وباقري، خسرو 

 .112-112، صص 11ي هاي آموزشی، سال چهارم، شمارهي نوآورياجتماعی. فصلنامه

ژوهشی علوم  ي علمی پ(. انسان از دیدگاه پراگماتیسم جدید. فصلنامه1161خوشخویی، منصور ) وباقري، خسرو 

 .15-11صص  .1161، تابستان، 42ي ، شماره12انسانی، دانشگاه الزهرا )س( تهران، سال 

ي علوم سیاسی، سال (. ریچارد رورتی و عقالنیت مبتنی بر همبستگی. پژوهشنامه1165تقوي، سید محمدعلی )

 .67-105اول، صص ي چهارم، شماره
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 شناسی دانشگاه تهران.ي علوم انسانی. دانشکده علوم تربیتی و روانمجله (.1167السادات )حسینی، افضل

 .121-117، صص .67، سال ششم، زمستان 21هاي آموزشی، شماره ي نوآوريفصلنامه

رضا دیدگاه اسالم، زیر نظر علی( اهداف تربیت از 2(. درآمدي بر تعلیم و تربیت اسالمی)1167حوزه و دانشگاه )

 اعرافی، تهران: سمت.

گرایی پراگماتیسم جدید (. نقد تطبیقی نظریه فطرت مرتضی مطهري و نظریه نسبیت1162خوشخویی، منصور )

نامه دکترا، رشته فلسفه تعلیم و یک در اصول تعلیم و تربیت. پایانهاي هرریچارد رورتی در ماهیت انسان و پیامد

 دانشگاه تربیت مدرس تهران. تربیت،

 (. تهران نشر مرکز.1167) همبستگی. ترجمه پیام یزدانجو و پیشامد، بازي (.1161) رورتی، ریچارد

 (. تهران: نشر مرکز.1110) ي طبیعت. ترجمه مرتضی نوريفلسفه و آینه (.1110) رورتی، ریچارد 

 (. تهران: طرح نو.1166) ه خشایار دیهیمیاولویت دموکراسی بر فلسفه. ترجم (.1111) رورتی، ریچارد 

 ي عبدالحسینترجمهگرا در امریکا در سده بیستم. اندیشه چی در کشور شدن کشور (.1116) رورتی، ریچارد

 (. تهران: نشرنی.  1161آذرنگ )

 (.1167) ي عبدالحسین آذرنگ و نگار نادريفلسفه و امید اجتماعی. ترجمه (.1111) رورتی، ریچارد

نامه هاي آن در تعلیم و تربیت. پایان(. بررسی اصول و مبانی آراء تربیتی رورتی و داللت1165سانبلی، معصومه )

 .شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهرانکارشناسی ارشد، رشته فلسفه تعلیم و تربیت، دانشکده روان

هاي آن گرایی و متون اسالمی و پیامد(. بررسی تطبیقی عاملیت انسان در دیدگاه نوعمل1164سجادیه، نرگس )

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.در تربیت اجتماعی. پایان

هاي آن در تربیت اخالقی. (. اخالق از منظر مرتضی مطهري و ریچارد رورتی و نقد داللت1167صالحی، اکبر )

 هران.نامه دکترا، رشته فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه تربیت معلم تپایان

تربیتی. کرمان: دانشگاه  -(. نکات اساسی در فلسفه تعلیم و تربیت مکاتب فلسفی1167علوي، سید حمیدرضا )

 .شهید باهنر

 ،1161سال با ریچارد رورتی، نشریه دوالیست، شماره دوم، ، مصاحبه«بریکوالژ»(. استعداد 1117نوب، جاشوا )

 .77-51صص 

 .طهوري تهران: ي بیستم.هاي فلسفی سدهگاهی به نگرش(. ن1165عبدالحسین )زاده، میرنقیب

هاي ي هدفی تربیتی، و بازتاب آن در کتاببه مثابه آمیز(. بررسی همزیستی مسالمت1166هاشمی، سید جالل )

، رشته فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی، دانشگاه يدکتر رساله درسی مقطع متوسطه در آموزش و پرورش ایران.

 واز.شهید چمران اه



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

145 

 Giroux, h.(1996). Toward a postmodern pedagogy. In L. Cahoon. From modernism to 

postmodernism: An Anthology. Blackwell. 
Reich, R. (2004). The paradox of Edocational in Rorty libral utopia, Stanford university. 

Philosophy of Education. Socity. 

Rorty, Richard  (1990). The danger of over philosophy: cation, Edocaction, theory, winter 1990, 

gol 40, N o: 1. 

Rorty, Richard (1990). Contingency, Irony and solidarity, Cambridge: Cambridge university. 

Press. 

Rorty, Richard (1991). Opjectivity, Realitivism, Truth: philosophical papers. Newuork: 

Cambridge: Cambridge university. Press. 

Rosenow, Eliyaho (1998). Toward an aesthetic Edocation Rorty,s Jornal of philosophy of 

Edocation, Vol: 32: Wo.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

146 

 در تعلیم و تربیتهای تربیتی فلسفه اجتماعی هورکهایمر و آدورنو بازیابی داللت

 

 3معصومه رمضانی

 

 چکیده

طبیعت و نیز انسان و انسان، و مقابله با سلطه علم و  رابطه انسان وتحلیل نظریه انتقادي در قرن بیستم به منظور 

هاي بر انسان معاصر و از خود بیگانگى و شیءشدگى او شکل گرفت. هدف از مقاله حاضر بازیابی داللت تکنولوژى

هاي فلسفی دو تن از نخستین و باشد. در این راستا به بررسی دیدگاهوتربیت مینظریه انتقادي در تعلیمتربیتی 

بدین منظور در ابتدا به  بررسی آراء هورکهایمر و آدورنو؛ پرداخته شده است.  پردازان انتقادي؛ترین نظریهبرجسته

در  است.هاي تربیتی آن استنتاج شدهها، داللتگاههورکهایمر و آدورنو پرداخته و سپس با استناد به این دید

توان به لزوم تاکید بر تفاوتهاي فردي، اندیشیدن راستاي نکات تربیتی قابل استنتاج از دیدگاههاي این فالسفه می

سازي، و همچنین لزوم و اندیشه انتقادي، نقد ایدئولوژي غالب، نقد مطلوب انگاري وضعیت موجود، نقد یکسان

 هاي درسی پنهان اشاره نمود.به برنامهتوجه 

 تعلیم و تربیت، فلسفه اجتماعی، نظریه انتقادي، رهایی بخشی، نقد ایدئولوژي، شیء شدگی. :کلمات کلیدی

 

 مقدمه

داري، برخی مبنی بر وقوع انقالب کارگري و واژگونی نظام سرمایه 2هاي مارکسبه دنبال عدم تحقق پیشگویی

 1هاي مارکس بپردازند. در این راستا مکتب فرانکفورتبرآن شدند تا به بازخوانی اندیشه پردازان آلمانینظریه

، 7، تئودور آدورنو4وابسته به دانشگاه فرانکفورت با حضور جمعی از اندیشمندان آلمانی از جمله ماکس هورکهایمر

مکتب فرانکفورت  توان گفت. میو تنی چند از سایر نظریه پردازان شکل گرفت 5، والتر بنیامین7هربرت مارکوزه

هاي مارکس، گونهمیراث فکري گروهی از اندیشمندان برجسته آلمانی است که تالش نمودند تا با تحلیل اندیشه

پردازان این مکتب که ایجاد و تغییر سیاسی و هدف نظریهگذاري کنند. اي جدید از مارکسیسم غربی را پایه

دانستند، این بود که به مدد آثارشان داري دوران خود، تغییر بنیادي میسرمایهاقتصادي و فرهنگی را براي جوامع 

                                                   
. 01127171102دانشجوي دکتري فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران.  - 1 ramezani.masume@yahoo.com 

2 - Marx 

3 - Frankfurt school 

4 - Max Horkheimer 

5 - Theodor Adorno 

6 - Herbert Marcuse 

7 - Walter Benjamin 
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اي ایجاد کند. در همین روندهو با افشاي تضادهاي زیربنایی و جوامع طبقاتی، تحوالت اجتماعی مثبت و پیش

جستجو کرد؛ که معطوف به بررسی،  1هاي مکتب فرانکفورت را باید در مفهوم نظریه انتقاديراستا محور اندیشه

هایی از واقعیت اجتماعی است که مارکس و پیروان وي، آنها را نادیده مطالعه و تجزیه و تحلیل و تبیین جنبه

 گرفته بودند.

هدف نظریه انتقادي تالش براي برطرف ساختن شکاف و اختالف میان وضع موجود جوامع و وضع مطلوب بود. 

کننده آن بودند، به ها که مؤید و طرفدار وضع موجود و توصیفابل نظریه پوزیتویستاعضاي این مکتب در مق

پردازان انتقادي پوزیتیویسم را ابزاري براي در واقع نظریه دنبال تغییر و حرکت به سمت شرایط مطلوب بودند.

ع موجود است و در دانستند که عمدتا در خدمت توصیف و تایید وضایجاد نظام سلطه و نظارت دموکراتیک می

نظریه انتقادي، ضمن کنند.  کوشیدند تا در مخالفت با آن، تفکر جامعه آرمانی یا وضع مطلوب را ارائهمقابل می

شناختی و متدولوژیکی این رویکردها انتقادات زیربنایی از رویکردهاي رایج در شناخت جامعه، به ایرادات روش

دهد و معتقد است صرف تجربه و اي مطالعه جامعه، مورد نقد قرار میهاي پوزیتیویستی را برپرداخته و شیوه

هاي تجربی کافی نیست و نباید مطالعه جامعه را با مطالعه طبیعت یکسان فرض کرد و مطالعات اجتماعی و روش

رشان انسانی را بصورت علمی درآورد که درصدد کشف قوانین اجتماعی و انسانی باشد، قوانینی که اعتبار و اقتدا

پذیر و باید همانند اعتبار و اقتدار قوانین فیزیکی و علوم تجربی و طبیعی باشد. یعنی قوانین عام، فراگیر، آزمون

هاي انتقادي این است که هدف نهایی نظریهدر واقع  (.1161)نوذري، هاي تجربی و علمیپذیر براساس روشاثبات

هاي انتقادي رویکردي پذیر تبدیل کند. بدین ترتیب نظریهالحجامعه امروزي را به جامعه عقالنی، انسانی و اص

گرایانه دارند و در پی شناخت و حذف علل و عواملی هستند که موجب بروز و ایجاد ساختار اجتماعی شدهاصالح

 .شوندها در آن اسیر بازیگران قدرت و ثروت میاند که انسان

فاوت میان هدف اولیه هر نهاد و آن چیزي را که وجود دارد در همین راستا نظریه انتقادي در صدد است تا ت

کند. است مقایسه میدهد و آن را با آنچه هدف آن بودهآشکار کند. این نظریه شرایط فعلی یک نهاد را نشان می

دهد. هدف نظریه اننقادي شود که جوهره اصلی نظریه انتقادي را تشکیل میچنین فرایندي نقد درونی نامیده می

باشد. بنابراین از اعمال این نقد درونی و آشکار ساختن اختالف میان هدف درونی و شرایط کنونی موسسات می

کند نقطه مقابل نقد بیرونی ها را بر اساس معیار و تعریف درونی خودشان نقد میآنجا که نظریه انتقادي پدیده

نظریه  اصلی محور نقد،(. 1165سنجد)شرت، جلیلی، ها را با آنچه از نظر بیرونی باید باشد، میاست که پدیده

شود متفاوت است. زیرا نه ابژکتیو بلکه هایی که در علوم طبیعی مطرح میاست. این نظریه با نظریه انتقادي

هاي خود را در جهت رهایی شناسد و هم توانمنديبازتابی یا به خود اندیشنده است، یعنی هم موقعیت خود را می

                                                   
1 - Critical Theory 
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ها و باورهاي نادرست بود و از سوي دیگر این نظریه به معناي نفی شرایط استثمار و سلطه اندیشه دهد.نشان می

 (.1157)احمدي،کشی تاکید داشتبر رد نظام بهره

فرایند آشکار کردن شکاف و اختالف میان هدف درونی و واقعیت بیرونی یک پدیده بنیان نظریه انتقادي را » 

ها، به جلو راندن جامعه در جهت رهایی و نتقادي پرده برگرفتن از این شکافدهد. هدف نظریه اتشکیل می

کنیم تامل اي که در آن زندگی میروشنگري است. قصد دارد به ما کمک کند تا به نحو انتقادي درباره جامعه

ا پیدایش این ها را آشکار کنیم. بهاي عدم عقالنیت از جمله توهمات، ریاکاري یا ایدئولوژيکنیم و تمام شکل

گیرد: اطالع از شکاف میان هدف هاي اجتماعی اطرافمان شکل مینظریه، عمل رهایی بخشی ماهیت واقعی پدیده

شود تا نهاد و اعمالشان را با جهان اجتماعی و آنچه در عمل هست، بدین ترتیب این مجال براي افراد فراهم می

کوشد تا توان گفت نظریه انتقادي می(. بنابراین می261،ص1165شرت، جلیلی،«)شان تطبیق دهنداهداف درونی

با بررسی شرایط موجود درباره یک موقعیت و هدف درونی آن، وضعیت موجود را به سمت وضع مطلوب سوق 

 دهد.

دادن آن هایی که براي مشروع جلوهکوشد تا تناقض میان واقعیت جامعه و ایدئولوژيهمچنین نظریه انتقادي می

نظریه پردازان انتقادي معتقدند ارباب قدرت در (. »417،ص1110زاده،شوند را آشکار کند)نقیبفته میبه کار گر

کوشند تا دیدگاه خود را درباره معرفت، تحصیالت، برنامه درسی، و تدریس به کسانی که فاقد قدرت جوامع می

بر یا متون درسی است که براي سیاسی و اقتصادي هستند تحمیل کنند. ابزارهاي مهم قدرت شامل اسناد معت

شوند. در جامعه پسامدرن معاصر صاحبان قدرت، بخش سازمانمشروعیت بخشیدن به سلطه به کار گرفته می

هاي گروهی را تنظیم هاي الکترونیکی رسانهاند و پیامیافته جامعه را کنترل کرده بر احزاب مهم سیاسی مسلط

(. در این راستا نقش نظریه انتقادي این است که با زیر سوال بردن 464، ص1161گوتک، پاک سرشت، «)کنندمی

 تر سازد.هاي موجود، جامعه را به هدف مطلوب خود نزدیکمشروعیت ایدئولوژي

ترتیب دیدگاه رود. بدینشود زیر سوال میبر اساس نظریه انتقادي قواعد رفتاري که بر افراد جامعه تحمیل می

یابد و جامعه را بر اساس فرایندي که افراد بشر در نقشی که در اجتماع دارند تغییر می افراد نسبت به خودشان، و

کنند. بنابراین افراد از موجوداتی منفعل و پذیرنده القائات بیرونی به موجوداتی فعال ایجاد آن نقش دارند درک می

وضوع نظریه انتقادي فرد، در ارتباط با شوند که قادرند سرنوشت خود را بسازند. درواقع مو در حال رشد تبدیل می

اي از روابط با اجتماع و طبیعت است. در این مسیر فرد اي خاص و در شبکهها، در تضاد با طبقهسایر افراد و گروه

اش را مشخص سازد. اطالعاتی که وي براي تعیین این مسیر به آن نیاز دارد عالوه بر قادر است خود مسیر زندگی

ها، شواهدي بر قدرت بشر و فعالیت ها و پاسخکند. اهداف، ادراکات، پرسشوي برایش فراهم میطبیعت، قدرت 

 (.2002،ترجمه اکانل،1115وي در ساختن زندگی خویش است)هورکهایمر،
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، نظریه انتقادي راهنماي کنش انسانی است و هدفش «مفهوم یک نظریه انتقادي»از نظر ریموندگس در کتاب 

بخش هستند ها رهاییر افراد است تا متوجه منافع حقیقی خود باشند. بدین ترتیب این نظریهایجاد روشنگري د

دهند. در واقع ها را از زیر بار این فشارها نجات مییعنی افراد را متوجه اجبارها و فشارهاي اجتماع نموده، آن

ی را براي افراد به ارمغان بیاورد و شدن غرایز انسانکوشد تا خوشبختی، شادمانی و برآوردهنظریه انتقادي می

(. 1157سازد)احمدي،  آشکار سازدمی اي را که با نقاب آزادي، انسان را از خود بیگانهفشارهاي اقتدارگرایانه

هاي درونی افراد بشر است. هدف این نظریه کاربردن پتانسیلهاي عقالنی و بهدغدغه نظریه انتقادي ایجاد سیستم

بخش و شود. چنین فرایندي تاثیري رهاییهاي بشر برآورده میدر آن نیازها و قدرت خلق جهانی است که

 (.2002، ترجمه اکانل،1115برانگیزاننده بر زندگی بشر دارد و هدف آن رهایی بشر از بردگی است)هورکهایمر، 

دورنو اشاره نمود که به توان به افرادي همچون هورکهایمر، آترین صاحبنظران نظریه انتقادي میدر میان برجسته

ریزي کردند، تاثیرات عمیقی بر رشد نظریه انتقادي عنوان اولین افرادي که این نظریه را در مکتب فرانکفورت پایه

هاي این افراد صورت هاي متفاوتی در زمینه دیدگاهدر آلمان و پس از آن در سایر کشورها داشتند. تاکنون فعالیت

هاي مختلف مورد بررسی قرار است در پژوهشکه مورد نظر این نظریه پردازان بودهگرفته و مفاهیم متفاوتی 

 شود. هاي انجام شده در این زمینه اشاره میگرفته است. براي نمونه به چند مورد از فعالیت

یجاد هاي آدورنو در ا( نوشته شده است تالش شده تا به بررسی کاربرد دیدگاه2012)1در مقاله اي که توسط هینز

وتربیت دموکراتیک پرداخته شود. بر این اساس آدورنو با دو بعد تاثیرگذار یکی به عنوان فیلسوف اجتماعی و تعلیم

وتربیت در این دو حوزه هاي وي در تعلیماست و کاربردهاي دیدگاهدیگري به عنوان مربی در نظر گرفته شده

را با بررسی دیدگاه انتقادي آدورنو درباره سیاست که  مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس هینز کارش

کند که وي چگونه تالش کرده کند و در ادامه بیان میباشد آغاز میوتربیت دموکراتیک وي میپیش زمینه تعلیم

هایش و مورد خطاب قرار دادن خواننده دارد و از سویی تاکید بر خرد و تا با استفاده از سبک خاصی که در نوشته

 ذف سلطه و قدرت از جوامع دارد در جهت ایجاد جامعه دموکراتیک گام بردارد.ح

( در نوشتاري با استناد به اینکه مباحث تربیتی مورد نظر آدورنو بعد از جریان آشویتس 2004)2از سوي دیگر ژیرو

ب به آشویتس، شکل گرفته است در صدد است تا با مرتبط ساختن حمله ایاالت متحده به عراق و فاجعه ابوغری

هاي هایی که ژیرو از دیدگاههاي آدورنو را در جلوگیري از چنین اتفاقاتی ارائه کند. بر اساس بررسیکابرد دیدگاه

هایی براي جلوگیري از چنین فجایعی ارائه تواند بویژه با استفاده از سیاست روشآدورنو انجام  داده است، آپ می

تواند اد استقالل، شناخت و وابستگی درونی جوامع مفید واقع شود. همچنین میتواند در ایجکند. در واقع آپ می

گذاري در جوامع مدنظر قرار در کاهش خشونت، و از سویی کاهش نقش طبقه، جنسیت، ثروت و زبان در ارزش

                                                   
1 . Heins 

2 - Geroux 
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 گیرد.

اط بین آرمانشهر و اي با بررسی دیدگاههاي مارکوزه، آدورنو و جیمسون به بررسی ارتب( نیز در مقاله2007)1لویز 

اي براي آدورنو آپ را وسیلهوپرورش از دید این فیلسوفان انتقادي پرداخته است. بر اساس بررسی لویز آموزش

تواند با نمایان کردن وپرورش میداند. آموزشایجاد جامعه دموکراتیک و حذف تمایالت ضد انسانی کاپیتالسم می

ي موجود نسبت به وضع اجتماع، براي ایجاد آرمانشهر مفید واقع شود. هاکمبودهاي اساسی در جامعه و نگرانی

است، دیگري که با تمرکز بر وضعیت آموزش معلمان در جهان معاصر نوشته شده همچنین در مقاله

هایی در زمینه آپ داشته است، هاي آدورنو به عنوان مربی و فردي که دغدغه( با اشاره به دیدگاه2000)2بریتزمن

هایی که از نظرات آدورنو و سایر افرادي که در این نقش آموزش معلمان در وضعیت کنونی جهان و استفادهبه 

 توان نمود، پرداخته است.اند میحوزه فعالیت داشته

هاي هاي نظریه پردازان انتقادي فعالیتدر اینجا ذکر این نکته الزم است که در زمینه ابعاد مختلف دیدگاه 

هاي آدورنو با در نوشته« فردیت»( به بررسی مفهوم 1111) 1گرفته است. براي نمونه شرات متفاوتی صورت

خردي خرد بی»هاي فروید پرداخته است. همچنین وي در مقاله دیگري با عنوان استناد به اندیشه

ده است. در مقاله اي و خردابزاري را از نگاه آدورنو مورد بررسی قرار داخردي اسطوره( مفاهیم بی1111«)ابزاري

هاي آدورنو  و رفع سازي تناقضات ظاهري موجود در اندیشهاست تا به شفاف( تالش کرده2010)4دیگري برندزن

هاي هورکهایمر توسط ها بپردازد. همچنین در زمینه مذهب و تاثیرات آن بر سایر ابعاد اجتماع دیدگاهآن

هاي هورکهایمر و ی رویکردهاي جنسیتی موجود در دیدگاهاست. بررس( مورد بررسی قرار گرفته2007)7بریتان

شود که اگرچه ( به تشریح آن پرداخته است. مالحظه می2001)7هاکآدورنو موضوع دیگري است که اسکلیی

ها در حوزه هاي هورکهایمر و آدورنو صورت گرفته اما پژوهشهاي متفاوتی در زمینه ابعاد مختلف دیدگاهفعالیت

ها در این زمینه، مقاله ت به ندرت انجام شده است. در همین راستا با توجه به محدود بودن پژوهشوتربیتعلیم

هاي فلسفی این افراد حاضر در صدد است تا به بررسی این موضوع بپردازد. بدین ترتیب در ابتدا به بررسی دیدگاه

 ها استنتاج شده است. هاي تربیتی آنپرداخته شده و در ادامه داللت
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 سواالت پژوهش

 دیدگاههاي هورکهایمر در زمینه فلسفه، انسان، اجتماع و اندیشه چیست؟ 

 دیدگاههاي آدورنو در زمینه فلسفه، انسان، اجتماع و اندیشه چیست؟ 

 با توجه به دیدگاههاي هورکهایمر و آدورنو چه داللت هاي تربیتی می توان استخراج نمود؟ 

 

 روش پژوهش

این پژوهش، روش استنتاجی از نوع اشتقاقی می باشد. در این روش موضعی فلسفی  روش مورد استفاده در

(. در 1161انتخاب می گردد و مبنا قرار گرفته و به صورت کاربردي براي تعلیم و تربیت طرح می شود)باقري، 

موجود می باشد که در کتب و منابع مرتبط تماعی هورکهایمر و آدورنو جنظریات فلسفی و ا ابتدا این پژوهش نیز

 و بر اساس آن داللتهایی براي تعلیم و تربیت استخراج شده استمورد بررسی و تحلیل قرار گرفته 

 

 دیدگاه فلسفی هورکهایمر

هورکهایمر اولین کسی است که نظریه انتقادي را مطرح کرد و درباره آن مطالب مفصلی نوشت. نظریه انتقادي در 

« نظریه انتقادي و نظریه سنتی»اي با عنوان نتی قرار دارد بنابراین وي در مقالهنظر او در تقابل با رویکردهاي س

به نقد وضعیت موجود جوامع، پوزیتیویسم و رویکردهاي علمی حاکم بر امور اجتماع پرداخته است. وي در این 

است. هدف از نظریههاي سنتی پردازي انتقادي کامال متفاوت از نظریهاست که هدف از نظریهمقاله اشاره کرده

هاي سنتی در نظر وي تالش براي بقا و حفظ وضع موجود بود اما نظریات انتقادي درصدد است تا جامعه را 

دهد تواند پاسخگوي نیاز بشر براي توجیه آنچه در اجتماع رخ میهاي سنتی نمیتر سازد. از نظر وي نظریهعقالنی

کند اما با توجه به ول علمی و با تاکید بر طبیعت و علم توجیه میباشد نظریه سنتی امور اجتماع را براساس اص

باشد نیاز به ابزاري اینکه در بررسی مسائل اجتماعی بسیاري از امور با استناد به اصول علمی قابل تفسیر نمی

شمند علم گونه که براي دانهاي انتقادي حقایق براي ذهن انتقادي آنخورد. لذا در نظریهتر به چشم میمناسب

توان حقایق و باشد، نمیباشد. بدین معنی که از آنجا که امور اجتماع داراي ابعاد متنوعی میآشکار است نمی

هاي مشخصی براي آن متصور شد. بنابراین ذهن انتقادي باید تحقیق در زمینه ایدئولوژي، جامعه شناسی برداشت

بخش باشد. در تواند رهاییهایی میپردازيفت چنین نظریهتوان گو دانش را مدنظر قرار دهد. بر این اساس می

واقع در نظر هورکهایمر هدف از نظریه انتقادي پیشرفت جامعه در جهت روشنگري و رهایی 

وي معتقد است با تاکید بر روانشناسی اجتماعی در جهت ایجاد  (.2002،ترجمه اکانل،1115است)هورکهایمر،

اي که منجر ازحد معرفت علمی، و شناخت وضعیت تاریخیسویی حذف تاثیر بیشارتباط میان فرد و جامعه و از 
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است، پرداخت)جی، گیر جوامع شدهتوان به شناسایی بحرانی که گریباناست میبه محدود ساختن تفکر بشر شده

 (. 1152پهلوان، 

هاي مارکس بینیکه پیشهاي هورکهایمر تاسیس شد این بود مسئله نظریه انتقادي که بدوا بر اساس دیدگاه

بود. بنابراین تحول دیگر هورکهایمر تحقق پیدا نکردند و نیروهاي طبقاتی در جهت رهایی طبقاتی رشد پیدا نکرده

این بود که تصور حرکت تکاملی تاریخ به سمت رهایی را کنار گذاشت و دیگر تاریخ را ضرورتا در حرکت به سوي 

بدین ترتیب هورکهایمر (. 1165دید)شرت، جلیلی،و نفی استثمار بیانجامد، نمیاي مثبت که لزوما به رهایی نتیجه

با تاکید بر قدرت انسان براي ایجاد و ساخت زندگی خویش و از سویی عدم باور به حرکت تکاملی تاریخ به سوي 

کنار گذاشته و  رهایی، معتقد است انسان باید با درک این نکته که همه چیز به اقتدار وي وابسته است سکوت را

اند دفن شده است بپردازد. از نظر وي به دفاع از فرهنگ که در زیر فشار آنهایی که زمینه سقوط آن را فراهم کرده

شود، از میان اي تصنعی طبیعی پنداشته میگونهوظیفه فلسفه این است که شکاف میان انسان و طبیعت را که به

اش را است که اجازه ندهد ترس بر وي غالب شودو وي باید جایگاه انسانی بردارد. در این راستا وظیفه انسان این

به عنوان موجود اندیشمند بشناسد و بر اساس فهم صحیحی که ویژگی ذاتی اوست از تسلط نیروهایی که آزادي 

تواند مسیر پیشرفت را براي وي نمایان وي را محدود ساخته اند، رهایی یابد. در این میان فلسفه می

امروزه پیشرفت به سوي آرمانشهر بیش از »گوید: وي میدر این زمینه  (.1161فرد،سازد)هورکهایمر،اکسیري

شده، هاي اتمیهاي قدرت اجتماعی و وزن پراکنده تودهتعادلی کامل، میان بار سهمگین دستگاههرچیز با بی

هاي کاذب، سرکوب اندیشه نظري، به ریههاي فراگیر، اعتقاد به نظمسدود گشته است. دیگر هرچه هست ریاکاري

اند. اگر تعادلیاي از این بیهمه نشانه -امان زیر فشار ترساش به فعالیت بیتحلیل رفتن اراده یا انحراف نسنجیده

فلسفه بتواند مردم را یاري کند این چیزها را ببینند خدمت بزرگی به انسانیت نموده است. روش نفی و محکوم 

گیرد. آنچه شود، با اعتماد به انسان جان میکند و دامنگیر توسعه آزاد او میانسان را پاره پاره میکردن هرآنچه 

توانند با مخمصه اند به راستی برهنه از این باورند و از این روست که اینان نمیهاي سازنده نام گرفتهفلسفه

اي از تقدیر الیزال ماست. اکنون که علم ما را رهها کنش، سرتاسر پافرهنگ رویارو شوند. در افق نگاه این فلسفه

همان، «)ایمخود شدههاي طبیعت غلبه کنیم، برده فشار اجتماعی ساختهیاري کرده بر شگفتی ناشناخته

 (. 204ص

هاي تجربی را تشکیل اجتماعی و تاریخ، بنیاد پژوهشهورکهایمر معتقداست فلسفه باید در کنار علوم

سرنوشت فرد در قبال این حکم صریح که وجود ذاتی و ماهوي یعنی ایده باید »از نظر وي (. 1157دهد)احمدي، 

تنها حاکم مطلق بر کل تاریخ جهان باشد از هرگونه بار معنایی و اعتبار فلسفی تهی و محروم خواهد گشت. 

ر معنایی آن حفظ فلسفه اجتماعی ضمن داعیه تحلیل واقعیت اجتماعی کل واقعیت را تنها به خاطر محتوا و با
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کند ولی در بستر تضادهاي مشهود بین جوهر یا ذات انسان و واقعیت اجتماعی وي)بیگانگی، ستم، محرومیت، می

استثمار، فربیکاري، خدمات نظام وظیفه عمومی، بیگاري...( تبدیل و تغییر فلسفی وجود اجتماعی چیزي نیست 

(. فلسفه اجتماعی در مفهوم رایج در زمان 54، ص1161)نوذري، « جز تبانی و همدستی با سلطه طبقاتی

هاي کانت و هگل به یک کل هورکهایمر موضوعی است که در برخورد با علوم مختلف آنها را تحت تاثیر آموزه

کند. هورکهایمر معتقد است بر اساس فرایند تبدیل علوم مختلف به یک کل مفهومی تمامی مفهومی تبدیل می

آمیز بر آنها سیطره یافته، اي تحکمگونهشوند و فلسفه بهلوم در یک کل مفهومی گرفتار میهاي عها و رشتهشاخه

اما هورکهایمر معتقد است (. »1161کند)نوذري،هاي مختلف علم را تعیین میشیوه تحقیق و هدف نهایی رشته

آوردن اندیشه نقادي و نقش اجتماعی فلسفه همانا نقد چیزهایی است که غالبند. این نقش همانا به کار 

آلیسم آلمانی گوید نظریه انتقادي نه تنها وارث ایدهبیند میدیالکتیکی است. او که ذات فلسفه را در نقادي می

بلکه وارث فلسفه به طور کلی است زیرا فلسفه کوششی است پیگیر و روشمند براي آوردن خرد به درون 

هاي ساخته ه انتقادي درصدد است تا با زیر سوال بردن کلیت(. بنابراین فلسف411،ص1110زاده،نقیب«)جهان

 شده، جایگاه خرد را در جهان شفاف و پررنگ سازد و از این طریق به نقد و تحلیل امور اجتماع بپردازد. 

ها به جاي پرداختن و تسلط یگانگی، یکی از کارهاي نظریه انتقادي را سنجش و هورکهایمر با تاکید بر تفاوت

داند. بر این اساس روش درست نگریستن به انسان را با توجه به شرایط مادي اجتماعی و ها میتفاوت آزمایش

اند. وي حتی کلی سخن گفتن درباره انسان و رابطه وي با جامعه را نیز داند که او را دربرگرفتهاي میتاریخی ویژه

و آن را وابسته به شرایط و رویدادها می ناب کردهمردود دانسته از ارائه معیارهاي کلی براي نظریه انتقادي اجت

داند. از نظر وي نظریه انتقادي کوششی است براي پدیدآوردن جهانی که برآورنده نیازهاي افراد براساس کابرد 

(. از 1110زاده،شناسد)نقیبهایشان باشد و هدف از آن را نه افزایش دانش بلکه رهایی انسان از بردگی میتوانایی

ها به عنوان سازندگان روش زندگی خاص خودشان موضوع مطالعه نظریه انتقادي هستند. بنابراین وي انسان نظر

هایی براي اثبات قوانین و پیش بینی احتماالت نیستند بلکه این شود صرفا دادههایی که در علم مطرح میداده

ها قرار گیرد. بنابراین ادراکات ال تغییر در آنتوانند تحت تاثیر قدرت انسان و توانایی وي براي اعمها میداده

، ترجمه 1115ها گواهی بر قدرت انسان در ساختن زندگی خویش است)هورکهایمر، ها و پاسخحسی، پرسش

 (.2002اکانل،

شناسانه یا اخالقی ریشه در منافع و کند تمامی دانش اعم از دانایی علمی یا زیباییاز سوي دیگر وي اشاره می

هاست. بنابراین هاي مادي و اجتماعی دارند و تالش براي انکار این وابستگی تالش براي حفظ منافع و بهرهبهره

اي که پنهان کننده منافع طبقاتی است به دنبال نوعی خردباوري است که نظریه انتقادي در برابر خردباوري

مر دودسته فعالیت اجتماعی وجود دارد: سازد. بنابراین در نظر هورکهایوري اجتماعی را روشن میاساس بهره
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شوند و هاي محدودکننده خوانده میهاي موجود است و کنشهایی که کارشان پنهان کردن واقعیتفعالیت

شوند. بر این اساس وي ها و فشارها هستند و کنش انتقادي نامیده میهایی که روشنگر و بیانگر واقعیتفعالیت

داند. گري و خرد نقادانه و نظریه انتقادي را در راستاي رهایی میدر راستاي سلطهخرد ابزاري و نظریه سنتی را 

توانند با آنچه باید بنابراین در نظریه سنتی افراد باید تابع آنچه هستند باشند، ولی در نظریه انتقادي افراد می

 (.1157باشند آشنا شوند)احمدي،

طور عقالنی سازماندهی هاي بشري را بهدر صدد است تا فعالیتنظریه انتقادي در همه مراحل رشد و توسعه خود 

هایی تنها با اهداف و برنامهطور که پیشتر نیز ذکر شد این نظریه نهنموده آنها را مشروعیت بخشد. در واقع همان

و ها کند سروکار ندارد، بلکه با خود انسان با تمام ظرفیتهاي فعلی زندگی بر انسان تحمیل میکه روش

کند، استعداهایش مواجه است. نظریه انتقادي نسبت به قواعد رفتاري که جامعه بر اعضاي خود تحمیل می

هاي تجویزي جامعه را به عنوان امري طبیعی نامطمئن است. تقابل فرد و اجتماع که بر اساس آن فرد محدودیت

هاي بدون هاي انسان و فعالیتانتقادي کنش پردازانرود. از نظر نظریهپذیرد در نظریه انتقادي زیر سوال میمی

(. 1167ها بر زندگی وي تحمیل شود)کانرتون، چاوشیان، ها، اهداف و روشاندیشه وي باعث شده است که برنامه

اي روي نهان کردن خرد است که خود نتیجه گوید موقعیتی که ما امروز با آن روبروییم گونههورکهایمر می»

گیرد، جنبه عقالنی وري بیشتر شکل میاري است. مدیریت امروزي که فقط به سوداي بهرهکارکرد مسلط خرد ابز

خواست نظریهکند. خرد ابژکتیو که میکار و ارتباط انسانی را بدان معنا که مورد نظر روشنگران بوده حذف می

ها، هاي گوناگون، ارزشیههایی جامع درباره طبیعت جامعه و انسان عرضه کند و در این مسیر زمانی با طرح نظر

کشید، چندان سست شده که کار به دست هاي زندگی انسانی، پذیرش مطلق شرایط را به نقد میاهداف و نقشه

گري و محدود به کارآیی ابزار در راه رسیدن به خرد سوبژکتیو افتاده که فعالیت عقالنی را منحصر به محاسبه

انتقادي را تشکیل میمایه اصلی نظریهواقع نقد خرد ابزاري درون(. در 177، ص1157احمدي،«)کنداهداف می

تر و گونه اي دیگر از خردورزي انسان که کاملدهد. هورکهایمر در برابر خرد ابزاري یا انحراف از خردباوري به

 تر است باور دارد)همان(.سازنده

ش است تا راهی براي خروج از معضلی که هورکهایمر در نقد خرد ابزاري و خلق نظریه انتقادي در واقع در تال

براي جوامع ایجاد شده است نشان دهد و بر این اساس او در ابتدا می کوشد به رفع مسئله ابزاري شدن خرد و 

اي روشن اي آن بپردازد و پس از آن با طرح مفهوم هدف براي جوامع مسیري را براي ایجاد آیندهکاربرد وسیله

)شرت،جلیلی(. در همین دهدن را تشکیل میهاي اصلی آکه اندیشیدن و رهایی بنیاناي نمایان کند. آینده

داند و معتقد است از آنجا که موضوعات و مسائل راستاست که وي نقد را عاملی اساسی براي تحول جامعه می

امع داشته باشد. نظریه اي در روند دگرگونی جوتواند جایگاه سازندهتوان مورد سوال قرار داد، نقد میجامعه را می
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برد و برعکس کاري در امور را از بین میانتقادي که وجودش خود بخشی از روند تحول جامعه است، امکان سازش

در صدد است تا هرگونه پذیرش نابخردانه و غیرانتقادي را از صحنه جامعه حذف کند. تاکید بر آگاهی و خرد 

 (. 1110زاده، قیبنقش اساسی نظریه انتقادي در جامعه است)ن

تر نیز ذکر شد نظریه انتقادي معیارهایی براي ماهیت روشنگري، عقالنیت و رهایی ارائه نمیهمانطور که پیش 

تواند بگوید که چرا و چگونه جامعه از کند. نظریه انتقادي توصیف و تفسیري براي روشنگري ندارد اما می

هایی میبیگانگی را توهمات, عدم عقالنیت و پذیرش ایدئولوژي روشنگري دور افتاده است. این نظریه ریشه این

تواند هاي کلی مخالف است نمیکند. از سویی از آنجا که نظریه انتقادي با بیانداند که جامعه بر انسان تحمیل می

ی شکست آلهایش از جمله آزادي و رهایتواند نشان دهد که جهان در تحقق ایدهراه رهایی را مشخص کند اما می

کوشد تا با بیان طورکلی هورکهایمر در تحلیل و تشریح نظریه انتقادي می(. به1165خورده است)شرت، جلیلی،

هاي هاي سنتی در تفسیر امور اجتماع با آن مواجه هستند، جایگاه و لزوم نظریهها و مسائلی که نظریهمحدودیت

لزوم استفاده صحیح از خرد و همچنین زیر سوال بردن  انتقادي را مستدل سازد. بر این اساس وي با اشاره به

 کوشد تا راه رهایی و روشنگري را در جوامع باز نماید.دهد میآنچه وضعیت موجود را مطلوب جلوه می

 

 دیدگاه فلسفی آدورنو

سوژه  آدورنو معتقد است وظیفه فیلسوف این است که بنیان معنایی مفاهیم را در هم ریزد. درواقع فیلسوف باید

سازد در هم شکند. از نظر وي سوژه یکپارچه مفهومی یکپارچه  یعنی موجودي را که بنیان معنایی مفاهیم را می

است که فلسفه مدرن آن را پذیرفته، سوژه اي که بیرون از زمان و مکان و زندگی واقعی و مناسبات اجتماعی و 

وظیفه فلسفه مسائلی هستند که در قالب خاص و  ترین مسائل براي اینحقیقی وجود دارد. از نظر وي جالب

 (.1157اند)احمدي،همسانگنجند، مفاهیمی که به سایر مفاهیم نامفاهیم کلی نمی

اي از قوانین کلی یا مفاهیم ابدي باشد. متون فلسفی به اندازه تعداد تواند تنها مجموعهاز نظر آدورنو فلسفه نمی

اي دیالکتیکی است در شود اهمیت دارد. بنابراین فلسفه در نظر او که فلسفههایی که از آن استخراج میدیدگاه

گیرد. از نظر وي دیالکتیک در برابر تضادها واکنش داند قرار میمقابل فلسفه پوزیتیویستی که واقعیت را یگانه می

هومی اشتباه از فلسفه، با آن ویژه تضادهایی که جوامع معاصر در اثر سلطه مفکند. بهها را آشکار مینشان داده، آن

خواهد فلسفه باشد و نه صرفا تکرار آنچه هست، گوید فلسفه اگر میوي می(. »1161درگیر است )ویلسون،ایمانی،

که هستند، آنها را به اصطالح از خواب بیدار کند. فلسفه به چیزها امکان باید با حفظ استقاللش از چیزها چنان

ابژه سازي سربه شورش بردارند، یعنی فلسفه از موضعی نسبتا بیرون از وضع بالفعل  دهد تا در برابر فرایندمی

کند. بی شک توان نهفته چیزهاست که ها نهفته کمک میچیزها به تحقق آنچه پیشاپیش به طور بالقوه در آن
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و نیز فلسفه و  سازد. این بحث مستلزم نگاهی خاص به چیزهاآنها را به چیزي جز آنچه اکنون هستند تبدیل می

(. بر این اساس از نظر آدورنو نقش فلسفه این است 171-170همان، صص«)تر به رابطه چیزها و فلسفه استمهم

ها و استعدادهاي درونی ها و اشیا را از آنچه هستند به آنچه باید باشند تبدیل کند و در این راه از قابلیتکه پدیده

 کند.ها استفاده میخود پدیده

هاي اجتماعی توهمی است که در اثر دیدگاه افرادي و معتقد است مفهومی کردن و یکپارچه کردن واقعیتآدورن

ها جاي ایجاد شد که تمایل داشتند فلسفه را در قالب مفهومی بنیادین قرار دهند. چنین نگرشی که در آن افسانه

(. آدورنو نوشت: 1157تباه است)احمدي،شود، اشواقعیت را گرفته و واقعیت به نفع مفهوم سازي کنار زده می

اي مسئول در برابر ناامیدي کار کند تالش براي تعمق در تمامی چیزها از این تواند به گونهاي که مییگانه فلسفه»

(. از نظر وي ایدئولوژي در تالش است 274-271همان،ص«)زاویه است که آنها خود را از موضع رهایی بیان کنند

هاي جامع واقعیتی را که مورد نظر آن است به جامعه القا کند و بر این اساس با ایدهیم کلی و نظامتا با ارائه مفاه

آلیسم هگل و دیالکتیک مثبت مارکس مخالفت نموده و دیدگاهی را که بر آن است تاریخ را بر اساس فرایند 

هاي بسته و متقن د است تا نظامداند و برعکس بر دیالکتیک منفی که درصدتکاملی آن توجیه کند، نادرست می

 (.1110زاده،ورزد)نقیبرا از جوامع انسانی حذف کند تاکید می

دو نسبتی درونی توان یگانه مطلق و نه دوگانه قطعی تلقی کرد. اینآدورنو معتقد است نسبت سوژه و ابژه را نه می

توان تمام باورها را به . از نظر وي نمیباهم دارند اگرچه هریک ساختاري مستقل هستند اما با یکدیگر مرتبطند

طور یکسان و در یک سطح تحت تاثیر قدرت قرار داد. در این زمینه وي به نوعی خردمندي معتقد است و آن را 

هاي پردازي تالشی است در برابر هویت(. در نظر وي نظریه1157دهد)احمدي،در برابر خرد ابزاري قرار می

ها، تالشی در است و در عین حال تالش براي گذر از این هویتمدرنیته شکل گرفتهمتعینی که از خردباوري 

گوید هویت اندیشی عموما در تمامی ها. وي میجهت انکار مفاهیم کلی از طریق حذف این مفاهیم و انکار آن

ها و پدیده ها وجود دارد. هویت بخشی تالشی است براي مفهوم کردنپردازيهاي شناخت و سایر نظریهنظریه

ها با استفاده رود. در واقع تعیین هویت پدیدهها. اما به نظر وي در این فرایند خود ابژه از بین میتعیین هویت آن

برد و هم از سویی به دلیل اعتقاد به این مفاهیم ایم هم هویت آن پدیده را از بین میاز مفاهیمی که خود ساخته

شود و کند. در فرایند هویت اندیشی مفاهیم جانشین ابژه میرا سلب میخودساخته، امکان درک اشکاالت آن 

توان گفت در هویت اندیشی به جاي شود. میبنابراین به جاي شناخت ابژه به بازنمایی و توصیف آن پرداخته می

وعی کنیم و این خود نکنیم و حتی عکس را به جاي خود ابژه واقعی فرض میدیدن ابژه به عکس آن توجه می

شود، نامد. به همین منوال دانشی که از این شیء انگاري کسب میتوهم است که آدورنو آن را شیءانگاري می

کند که سوژه هایی است. براي رفع این مشکل آدورنو ایده هویت نااندیشی را مطرح میموهوم و داراي محدودیت
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فهوم و تعریفی که از بیرون بر آن تحمیل شده بخشد و سوژه خود را از مرا از محدوده دانش انسان رهایی می

سازد. در واقع آدورنو به نوعی کسب دانش شده رها میاست و این توصیف برابر با اصل و واقعیت آن در نظر گرفته

باور دارد که با نقد درونی همراه است. یعنی روش دانستنی که ناقد خود باشد و این تصویري است که او از 

توان گفت آدورنو در نظریه انتقادي، از سویی با (. بنابراین می1165کند)شرت،جلیلی،ارائه میدیالکتیک منفی 

خیزد و در این راستا حتی ایدئولوژي را نیز به دلیل ارائه مفاهیم کلی نگري به مخالفت برمیسازي و کلیمفهوم

حذف محدودیت اعمال شده بر سوژه میبرد، و از سوي دیگر با طرح ایده هویت نااندیشی اقدام به زیر سوال می

 نماید.

 

 دیالکتیک روشنگري

نوشتند. مسئله « دیالکتیک روشنگري»هورکهایمر و آدورنو با همکاري یکدیگر کتابی را با عنوان  1145در سال 

هایی که در علم و تکنولوژي داشته ها که منجر به نوشتن این کتاب شد این بود که چرا انسان با پیشرفتآن

است، نتوانسته است به زندگی واقعی همراه با رهایی و آزادي دست یابد. از نظر آنان دلیل این امر، فهم نادرست از 

عقالنیت و خرد است که در جوامع امروزي ریشه کرده است. فهمی از خرد که بیش از آنکه خردورزي را شامل 

تالشی است در برابر این فهم نادرست از خرد،  شود به مفهوم خرد ابزاري نزدیک است. در این راستا روشنگري

اي که خرد اي و توضیحات خرافی و رازگونههاي اسطورهتالشی در جهت رهایی انسان از سلطه ایدئولوژي و روش

است. از نظر ایشان هدف از روشنگري کسب دانش است و از این طریق رسیدن به بلوغ، انسان را سلب نموده

 (. 1161یلسون،ایمانی، آزادي، امنیت و صلح)و

( وضعیت موجود جوامع و 1164طورخالصه در دیالکتیک روشنگري آدورنو و هورکهایمر)فرهادپور و مهرگان، به

اند: هدف از روشنگري رهایی انسان از قید ترس و حاکمیت بر جهان است. گونه ارائه کردهبرنامه روشنگري را این

بافی از طریق معرفت، جهان را دگرگون اشتن اسطوره، افسانه و خیالروشنگري درصدد است تا با از میان برد

اي هاي اسطورهاست، و چهرههاي طبیعی ایجاد شدهسازد. انحالل امور مافوق طبیعی که از ترس انسان از پدیده

اند، هدف برنامه روشنگري است. در روشنگري انسان به جاي اینکه آلت دست طبیعت و که ذهن بشري ساخته

و بیشناسد. روشنگري هستی را از افسانه و مفاهیمی که بر آن تحمیل شدهسازد و میاشیا شود خود آن را می

کند. رابطه فرد با خودش و با اشیا و عدالتی اجتماعی که در اثر حقایق کلی حاکم بر اجتماع ایجاد شده پاک می

رود، کاهش یافته روح تعارفی که از فرد انتظار مییابد. رفتارهاي مامور پیرامونش از طریق روشنگري تغییر می

ها روح بشر به اشیائی تحت سلطه و بیگانه از خود که در جهان اسطورهشود. درحالیدوباره در انسان دمیده می

شد، در افق بود؛ رفتار بشري که پیش از این از طریق وضع اقتصادي حاکم بر جامعه معین میفروکاسته شده
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گیرد. در شرایطی که قدرت تحمیل شده ایدئولوژي و نظام، عقالنیت را از دیگري به خود میروشنگري شکل 

جامعه سلب نموده است، درک این قدرت و از سویی درک ضرورت عقالنیت، خارج از عهده انسانی است که ابزار 

انسانی وظیفه خویش است. تفکر چنین هایش به این حوزه محدود شدهسلطه فرماندهی و اطاعت شده، و انتخاب

کند این وظیفه را به انسان یادآوري کند و موقعیت از دست رفته تفکر را را از یاد برده است. روشنگري تالش می

گویی، سازش و همرنگی را با رد اصل کند و کلیدوباره زنده کند. روشنگري با هرگونه تجسم یوتوپیایی مقابله می

کوشد تا رد پاي سلطه و قدرت برتر را از د. در این راستا فلسفه میکشمطلق کاذب سلطه کور به چالش می

است بشکند. در اجتماع ماشینی ایجاد شده پاک کند و طلسمی که قدرت برتر بر آزادي انسان تحمیل کرده

 شود، مالک وي براي موفقیت وجوامع کنونی رفتار استاندارد به منزله رفتار طبیعی و عقالنی بر بشر تجمیل می

شکست، سازگاري و انطباق با این رفتار استاندارد است. و فرد چون شیئی فاقد آزادي موظف است خود را با 

هاي استانداردها و معیارهها همسان سازد. همه چیز تابع نیروي جمع است و حتی خود این جمع نیز تابع قدرت

رهنگ غالب، یکسانی را به همه چیز سرایت کند. فپنهانی است که آن را به عنوان ابزار اعمال قدرت کنترل می

کند که همه چیز در آن یکدست و یکنواخت است و ها و سایر امور، نظامی را ایجاد میها، کتابدهد. رسانهمی

قرار است که به این شکل باقی بماند. در چنین شرایطی که جامعه سرشت خود را از دست داده و با خود بیگانه 

است تولید علمی را بهبود بخشد و انرژي ذهنی را در جهت سلطه پیش ببرد. اما فلسفه بر  شده است، فلسفه قرار

اساس ذاتش با چنین تیلوریسم فکري مخالف است و زیر بار وظایف از پیش تعیین شده و استانداردهاي غالب 

ایت از آزادي فکر، پیشرفت رود. فلسفه تالشی است براي مقاومت در برابر القا، اجبار و تقلید، تالشی براي حمنمی

کوشد تا با نشان دادن تضاد میان باور و واقعیت آن هیجانات کور واقعی را که آدمیان به آن و رهایی. فلسفه می

 باور دارند به چالش بکشد و این فرایند از طریق روشنگري قابل دسترسی است. 

 

 هاي تربیتیبازیابی داللت

اند)آدورنو و ها اسیر بازیگران قدرت و ثروت شدهدر جوامع کنونی انساننظریه پردازان انتقادي معتقدند 

توان گفت در این جوامع ترتیب می(. بدین1161فرد،. هورکهایمر،اکسیري1164هورکهایمر، فرهادپور و مهرگان،

اي مردم را هکه ثروت و قدرت جامعه را در دست دارند به ملت تحمیل شده و خواستههاي آنانتمایالت و خواسته

هاي درسی پنهان وارد برنامهتوان اشاره کرد که در چنین جوامعی برنامهدهد. در این زمینه میتحت تاثیر قرار می

هاي اقشار سطح باالي جامعه هاي درسی مدارس و کتب درسی شده و با تکرار و تقدیس آنچه مطابق با خواسته

حت تاثیر قرار دهد. در واقع در این جوامع مشروعیت بخشیدن به است، دیدگاه و نگرش افراد را نسبت به زندگی ت

شود تحت پوشش ایدئولوژي و هنجار به آسانی مورد پذیرش سایر آنچه از طریق صاحبان قدرت و ثروت ارائه می
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گیرد. از سویی در همین جوامع بنا به خواست صاحبان قدرت و ثروت تفکر و اندیشیدن اقشار جامعه قرار می

چنان مشروع و دلنشین است شود آنوتربیت و برنامه هاي مدارس جایگاهی ندارد. آنچه ارائه میهاي تعلیممدرنظا

حرمتی به توان گفت انتقاد به آن، نوعی بیکه کسی را یاراي اندیشیدن و انتقاد نسبت به آن نیست بلکه می

هاي درسی، کتب درسی و مدیریت برنامه شود. در چنین جوامعی اصوالهرآنچه صحیح و پذیرفتنی است تلقی می

مدارس تحت نظارت و کنترل مستقیم آنانی است که قدرت را در دست دارند و در همین جاست که بهترین 

فرصت براي کنترل اندیشه و سبک زندگی در دست اینان قرار گرفته به بهترین شکل ممکن و در مناسب ترین 

نوپاي اجتماع را در دست گرفته و با اطمینان خاطر، قالب مورد نظر  زمان و به بهترین شرایط، اندیشه افراد

 کنند. خویش را بر آن حک می

ها الزاما باشد. از دیدگاه هورکهایمر انسانوتربیت، انسان محور مباحث میدر نظریه انتقادي همچون تعلیم

توانند زندگی خویش را بینی نیستند بلکه آنها موجوداتی داراي قدرتند که میموجوداتی قابل پیش

و تربیت نیز پرورش انسانهایی است که با تاکید بر نیروهاي (. هدف از تعلیم1161فرد،بسازند)هورکهایمر،اکسیري

انسانی خویش بتوانند سبک زندگی صحیحی کسب نمایند. نظریه انتقادي با ایجاد تغییر در شناخت افراد نسبت 

بک زندگی مناسبی را براي آنان فراهم سازد. نظریه انتقادي در تالش تواند سهاي وي میبه خویشتن و قدرت

است را شناسایی و آشکار سازد. در این نظریه هاي موجود که باعث محدود شدن تفکر بشر شدهاست تا محدودیت

آزادي وي را اش را به عنوان موجود اندیشمند بشناسد و بر این اساس نیروهایی که انسان حق دارد جایگاه انسانی

توان اند شناسایی و از زیر فشار آنها رهایی یابد. مسلما جایگاه درک و کسب چنین موضعی را میمحدود ساخته

 است.وتربیت مشخص نمود که پرورش، رشد و گسترش تفکر بشر و تقویت اندیشه وي را مدنظر قرار دادهدر تعلیم

هاي تربیتی گسترش و ط فرد با جامعه دارد. در بسیاري از نظاموتربیت جایگاه خاصی در ارتباازسوي دیگر تعلیم 

توان گفت در همه موارد باشد و به جرات میوپرورش میبهبود روابط فرد و اجتماع جزء اهداف سیستم آموزش

باشد. در نظریه انتقادي یکی از وظایف اساسی انسانی که جایگاه وپرورش آمیخته با فرهنگ جوامع میآموزش

کنند تا هاي خود را باور دارد این است که فرهنگ را از زیر بار سلطه آنهایی که تالش میرا شناخته و تواناییخود 

(. 1164فرد،آن را به نفع خود و مصالح خویش نابود سازند)صاحبان قدرت و ثروت( رها سازد)هورکهایمر،اکسیري

رطرف سازد. در چنین شرایطی انسانی که با توجه نظریه انتقادي در صدد است شکاف میان انسان و اجتماع را ب

است نسبت به شکست فرهنگ، سکوت هاي خود را یافتهبه مطالب فوق توانایی اندیشیدن و درک جایگاه و قدرت

هاي نظریه انتقادي تربیت یافته است خود را نسبت به سقوط فرهنگ نخواهد کرد. انسانی که بر اساس دیدگاه

راین چنین انسانی پس از رهایی خود از فشار سلطه به تالش براي رهایی جامعه و فرهنگ داند. بنابمسئول می

 کند.اقدام می
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هایی که هاي موجود و دیدگاههاي سنتی اصوال اعتقاد به صحت ایدئولوژي غالب، نظریهدر جوامع موافق با نظریه

هاي سنتی یه انتقادي در تقابل با نظریهگیرد. نظرمورد قبول صاحبان قدرت و ثروت است مورد تاکید قرار می

هاي سنتی آماده هاي دیگر هرچیز آشنا کند و وي را براي پذیرش یا رد نظریهدرصدد است تا افرادرا با جنبه

(. فردي که در سیستم تربیتی مبتنی بر نظریه انتقادي 1164سازد)هورکهایمر و آدورنو، فرهادپور و مهرگان،

است، از سویی توانایی نقد و به چالش هاي امور آماده شدهبراي اندیشیدن به سایر جنبهتربیت یافته و تفکر وي 

هاي غالب را یافته است و از سوي دیگر تفکر وي پرورش یافته و توانایی نظریه ها و نظریهکشیدن ایدئولوژي

هاي کاذب در تقاد به نظریههاي نظري و اعپردازي دارد. در چنین شرایطی آنچه هورکهایمر درباره سرکوب اندیشه

هایی که پیش از دهد که با تحلیلپردازي میگوید، جاي خود را به نقد نظریات موجود و نظریهجوامع سنتی می

توان وتربیت، اما میاي را اگرنه صرفا در تعلیمهاي اندیشمندانهاین گفته شد خاستگاه و جایگاه چنین فعالیت

 توان یافت. وتربیت میگفت به بهترین وجه در تعلیم

یافته رویکردي مثبت نسبت وتربیت به ویژه در کشورهاي توسعههاي تعلیمدر همین راستا امروزه بسیاري از نظام

توان اشاره کرد که این موضوع یکی اند. در اینجا میبه استفاده از اندیشه انتقادي و دیالکتیکی از خود نشان داده

توان باشد. وي معتقد است با استفاده از خرد و بر اساس دالیل مستدل مییمر نیز میاز مسائل مورد توجه هورکها

(. و بر همین اساس وظیفه فلسفه را کاربرد اندیشه 1157به نقد ایدئولوژي و اندیشه دیالکتیکی روي آورد)احمدي،

طور مستقیم مییشه و خرد را بهداند. اما جایگاه اندانتقادي و دیالکتیکی براي نقد چیزها با استفاده از خرد می

وتربیت مبتنی بر نظریه انتقادي گونه بیان کرد که تعلیمتوان اینوتربیت پیگیري کرد. بنابراین میتوان در تعلیم

تواند به نقد و چالش با پرورش اندیشه انتقادي و بر اساس رویکرد دیالکتیکی و همچنین با استفاده از خرد می

 شود، بپردازد. است و درست و بهترین هم پنداشته می صحیح با آنچه موجود

داند که تنها مشغولیت آنها از سوي دیگر هورکهایمر با طرح مفهوم خرد ابزاري، جوامع آن زمان را موقعیتی می

(. طرح چنین دیدگاهی نامرتبط با وضعیت جوامع کنونی و سیستم1165وري و سودآوري است)شرت،خلیلی،بهره

اي فروکاسته و بازار کار و وحرفههاي فنیوپرورش را به آموزشهاي آموزشتربیتی نیست که برنامهوهاي تعلیم

اي که درصددند افرادي را هاي تربیتیاند. سیستمهاي درسی مدارس قرار دادهوضعیت صنعت را مالک برنامه

جام کارهاي تولیدي و پذیرش پرورش دهند که مهره دست صاحبان و مالکان سطح باالي اجتماع بوده، صرف ان

هاي خود وتربیتی که مبناي برنامههاي تعلیمتوان گفت نظامپوش خود نمایند. در واقع میهاي صنعتی را تنقالب

دهند بعد انسانی افراد را فراموش کرده، تاکید و اي و نیازهاي بازارکار و اجتماع قرار میوحرفههاي فنیرا آموزش

که پول و قدرت را در اختیار دارند؛ قرار میهاي اقشار سطح باالي اجتماع؛ آنانتمایالت و خواستهسرمایه را بر 

 دهند. 
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وري و در همین راستا هورکهایمر معتقد است که حتی دانش و شناخت علمی یا اخالقی نیز ریشه در بهره

وتربیت باید بکوشند تا اوال ي تعلیمهاسودآوري دارد و هدفش حفظ منافع طبقه خاصی است. در این راستا نظام

وتربیتی حذف نمایند و از هاي تعلیماي با هدف کسب منافع و قدرت بیشتر را از برنامهوحرفههاي فنیآموزش

هایش، و آموزان ایجاد کنند که درک آنان نسبت به انسان و تواناییسوي دیگر دانش و شناختی را براي دانش

داده قدرت استدالل صحیح را در آنان پرورش دهد تا به انتقاد از شرایط موجود  طبیعت و جامعه را افزایش

توان انتظار داشت که جوامع به سمت بهبودي و پیشرفت حرکت کنند. در واقع بپردازند. در چنین شرایطی می

راه رسیدن به هاي افراد جامعه است. وتربیت تحقق شرایط مطلوب و برآوردنده نیازهاي و خواستههدف از تعلیم

هاي انتقادي دانست که تحول فرد و جامعه به سوي مطلوبیت را هدف توان کاربست اندیشهچنین شرایطی را می

 اند. هاي خود قرار دادهبرنامه

خواهد تا ها نمیرسد نیست. در واقع این نظریهاز سوي دیگر نظریه انتقادي درصدد اعمال آنچه به نظر مطلوب می

ها در واقع آشنا ساختن افراد با آن چیزي است را بر افراد جامعه تحمیل کند. هدف از این نظریهشرایط جدیدي 

.نقیب1165تواند وجود داشته باشد. هدف ایجاد تردید نسبت به امور بدیهی است)شرت،خلیلی،که می

ی و ایجاد روحیه ویژه در جوامع کنونی که هدفش را کسب دیدگاه شناختوتربیت نیز به(. تعلیم1110زاده،

هاي تربیتی کنونی کند از چنین فرایندي فاصله زیادي ندارد و در واقع برنامهپرسشگري و اندیشیدن معرفی می

کند تا نوعی اندیشه را که مبنایی با تاکید بر کسب اندیشه نقاد و عدم پذیرش کورکورانه عقاید موجود، تالش می

آموزان تنها منفعل و پذیرنده گذاري کند که در آن دانشارد، پایهمحکم و استوار بر اساس استدالل و عقل د

تري را کسب کوشند تا شرایط بهتر و مطلوبها و استعدادهایشان میشرایط موجود نیستند بلکه با شناخت توانایی

 کنند. 

شود استخراج میهایی که از آن دیگر آدورنو آنجا که معتقد است متون فلسفی به اندازه تعداد دیدگاهازسوي

وتربیت به( اشاره به نوعی برنامه تربیتی نیز دارد. بر اساس نظر وي در تعلیم1161اهمیت دارد)ویلسون،ایمانی،

طور موکد مورد توجه قرار گرفته است، ویژه در جوامع کنونی که بحث از تربیت شهروندي و شهروند جهانی به

تواند . هرکس با توجه به شرایط و موقعیتی که در آن قرار دارد میتواند حائز اهمیت باشدهاي افراد میدیدگاه

دیدگاهی داشته باشد و نقطه نظري ارائه دهد که در همان شرایط درست و قابل قبول است. از سویی هرکس حق 

ها گاهدارد دیدگاه خود را بیان کند و به دفاع از آن بپردازد. در واقع صحت و سقم، و استواري و مستدل بودن دید

ها را دریافت. بدین ترتیب بنابر نظریه انتقادي یک توان در بوته نقد مورد بررسی قرار داد و تضادهاي آنرا می

ها حقیقت مطلق و کلی که بر همه جهان حاکم باشد وجود ندارد. حقایق متعددي را بر اساس شرایط و محدودیت

 بل قبول است.توان بیان کرد که هریک در موقعیت خود درست و قامی
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(. آنچه امروزه 1157هاي اجتماعی است)احمدي،همچنین آدورنو مخالف یکپارچه کردن و مفهومی کردن واقعیت

هاي درسی یکسان، و وتربیت یکسان، برنامهخورد سیستم تعلیمهاي تربیتی بسیاري از جوامع به چشم میدر نظام

هاي ارزشیابی یکسان براي تعداد کثیري از افراد است. نهادهاي آموزشی هماهنگ و حتی در برخی شرایط سیستم

ها نادیده انگاشته و تا سرحد ممکن همسانی صورت گیرد، افراد شود تفاوتدر چنین نگرشی که در آن تالش می

ها و یکسان کنند. یگانه کردن واقعیتجایگاه واقعی خویش را از دست داده هویت خود را در درون اجتماع گم می

طور که مالحظه شد دامنگیر بسیاري از ها موضوعی است که آدورنو  به آن توجه نموده است و همانپدیده انگاري

 وتربیت کنونی شده است. هاي تعلیمنظام

ها قرار هایی ساخته شده است و کودکان موظفند در این قالبها و کلیشههاي تربیتی معاصر، قالبدر واقع در نظام

ها آماده کنند. روانشناسی جدید براي سنین مختلف ممکن خود را براي پذیرفتن این فرمگیرند و به هر شکل 

کند و بنابراین کودکانی که با این معیارها سازگار باشند در معیارها و رفتارهاي بهنجار و نابهنجار را مشخص می

ند که باید تحت مراقبت براي گیرصورت در دسته کودکان نابهنجار قرار میدسته کودکان بهنجار و در غیر این

اندیشی که آدورنو توان مرتبط با ایده هویتهایی را میهاي بهنجار قرار گیرند. چنینی تالشتبدیل شدن به انسان

اي معیارها و (. بر اساس این مفهوم براي هر پدیده1165کنددر نظر گرفت)شرت،خلیلی،آن را مطرح می

گیري و هویت بخشی به امور کند. این قالبهویت آن پدیده را آشکار میشود که مشخصاتی در نظر گرفته می

برد. در چنینی شرایطی به عنوان مثال میکند تا آنجا که هویت واقعی پدیده را از میان میانسان نیز سرایت می

هیه کرده و هاي رفتاري، گفتاري، شناختی و سایر ابعاد وي تساله، ویژگی 12توان گفت ما قالبی از یک کودک 

هاي درسی ساله در این قالب قرار گیرد. برنامه12شود همه کودکان اي در آورده تالش میآن را به صورت کلیشه

گیرد، ایجاد معیارهاي مشخص ارزشیابی براي همه، ایجاد هاي فردي را نادیده میمشخص و معینی که تفاوت

ها در جوامع کنونی است. در مقابل گاهی نسبت به انسانهنجارهاي رفتاري یکسان، همه و همه بیانگر چنینی دید

ساخته را از انسان هاي پیشها و قالبکند که محدودیتچنین دیدگاهی آدورنو ایده هویت نااندیشی را مطرح می

وتربیت هویت نااندیش نیز بخشد. تعلیماست رهایی میهایی که بر وي تحمیل شدهبرداشته وي را از محدودیت

اي وتربیت کلیشههاي افراد را با توجه به شرایط خاص آنها درنظرگیرد و به جاي ایجاد تعلیمکوشد تفاوتباید ب

 رهاند، تالش کند. ها مییکسان براي همه، در جهت ایجاد اندیشه نقاد که انسان را از بار مسئولیت

وتربیت قرار داده دید نظام تعلیمآموزان را تحت کنترل شاز سوي دیگر قوانین و مقررات آموزشی موجود دانش

وتربیت امروزي هاي تعلیمآموزان بر اساس این قوانین، ویژگی دیگري است که در نظاماست. قضاوت درباره دانش

وتربیت انتقادي راه تواند راهی براي رهایی از آن باشد. تعلیموتربیت انتقادي میخورد و تعلیمبه وفور به چشم می

داند)هورکهایمر و آدورنو، تانداردکردنِ شرایط را حمایت از آزادي فکر و پیشرفت و رهایی میرهایی از این اس
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تواند نوعی از آزادسازي را در مواد وتربیتی میهاي مبتنی بر چنین نظام تعلیم(. برنامه1164فرهادپور و مهرگان، 

دهد، آزادي وي را مورد احترام می و موضوعات درسی اعمال کند که در عین حال که اندیشه انسان را پرورش

هاي درسی و وتربیت چه از منظر بعدشناختی، برنامههاي درسی تعلیمقراردهد. تعین و تقید موجود در برنامه

دانش مورد نظر و چه از منظر بعد عاطفی و قوانین و مقررات آموزشی، یکسانی و یکدستی را بر افراد تحمیل می

 بخشی درصدد آشکار ساختن، رفع و تعدیل این امور است. رهایی وتربیت با هدفکند. تعلیم

شود به او یادآوري روشنگري در تالش است تا وظیفه از یاد رفته انسان را مبنی بر تفکر و آنچه بر آن تحمیل می

ي ( در جوامع کنونی تفکر جایگاه خویش را از دست داده و همسانی جا1164کند. از نظر آدورنو و هورکهایمر)

وتربیت جوامع معاصر جایگاه هاي تعلیمفردیت را گرفته است. از سوي دیگر تاکید بر تفکر و اندیشیدن در نظام

هاي درسی هاي خود قرار داده و برنامهوتربیتی ابعاد تفکر را محور برنامههاي تعلیمخاصی یافته است. برنامه

وتربیت انتقادي این اجراست. براین اساس وظیفه تعلیم مختلف در این زمینه در بسیاري از کشورهاي دنیا درحال

است که انسان را هویت و ویژگی اساسی و متمایز وي؛ تفکر و اندیشیدن؛ آشنا سازد و جایگاه مناسب این 

خصوصیت را به زندگی وي برگرداند. بر اساس چنینی فرایندي است که در جوامعی که سلطه و قدرت جاي 

کند، انسان تربیت یافته بر سانی را گرفته و فرهنگ غالب، یکسانی را برهمه چیز اعمال میبسیاري از رفتارهاي ان

 تواند با توسل به آزادي مسیر صحیح زندگی خویش را انتخاب کند.اساس نظریه انتقادي می

 

 گیرينتیجه

تواند تاکیداتی براي شر میهاي اساسی ابعاد مختلف زندگی بنظریه انتقادي آدورنو و هورکهایمر با تاکید بر ویژگی

هاي سلطه و قدرت، وتربیت داشته باشد. تاکید بر تفکر و اندیشیدن، شناخت نظامهاي تعلیماستفاده در نظام

شناخت ایدئولوژي، فرهنگ غالب، نقد خرد ابزاري روشنگري و رهایی و سایر مفاهیمی که در این نظریه مورد 

وتربیت مورد استفاده قرار داد. کاربرد این مفاهیم را میازسازي نظام تعلیمتوان در بتوجه قرار گرفته است را می

هاي درسی پنهان که تاکید بر ایدئولوژي، فرهنگ و هویت یکسان در مدارس را توان از سویی در شناخت برنامه

تفکر و عدم پذیرش توان به تاکید بر اندیشیدن و مورد توجه قرار داده است مدنظر قرار داد و از سوي دیگر می

توان طورکلی میدهند پرداخت. بهآموزان ارائه میهاي فوق به دانشوتربیت در قالبهاي تعلیمعقایدي که نظام

آموزان با آنچه موجود است و مطلوب و کوشد تا با آشناساختن دانشوتربیت میگفت که نظریه انتقادي در تعلیم

هاي اساسی انسان چون تفکر و استفاده از آزادي وي را رورش تواناییشود و از سویی پطبیعی هم پنداشته می

 سازد.براي نقد وضعیت موجود، شناخت شرایط مطلوب و حرکت در جهت آن آماده می
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 جایگاه مطالعات اجتماعی در مسائل تربیتی از منظر جامعه شناسی معرفتتطبیقی  ارزیابی و تحلیل

 رویکردی میان رشته ای 

 

3مرضیه عالی
 

 

 : چکیده

ارتباط با در و   شکل دهنده به آن است  ي رابطه بین اندیشه و زمینه اجتماعی مطالعه شناسی معرفت جامعه

در واقع . و فرهنگ هاي مختلف استجوامع  فلسفه هاي غالب تربیتی در مطالعه و بررسی فلسفه تعلیم و تربیت،

بر این اساس هدف  .سر و کار داردتربیتی اصول  و شناسی معرفت به حد و حدود تاثیرات اجتماعی بر دانش جامعه

اسی معرفت در جهت شکل گیري میان رشته ها  و ارائه از این مقاله تبیین مفروضه هاي زیر بنایی جامعه شن

نمونه هایی از چگونگی مطالعه اجتماعی در فلسفه تعلیم و تربیت مبتنی بر مفروض هاي جامعه شناسی معرفت 

است. براي این منظور با استفاده از روش تحلیل محتوا ابتدا متون نظري در ارتباط اصول تحلیل مسائل تربیتی 

عه شناسی معرفت از اسناد مورد بازیابی قرار گرفت  و توجه به تاریخ، جامعه و فرهنگ در مطالعه مبتنی بر جام

مسائل تربیتی، توجه به دانش غیر رسمی در کنار دانش رسمی حاکم بر موسسات دانشی و نوع نگاه تفسیري به 

اي و سرفصل ها مورد مسائل تربیتی به عنوان کانون ارزیابی رشته هاي مرتبط مشخص شد و سپس رشته ه

تحلیل محتواي کیفی قرار گرفت و هر مولفه بر اساس اسناد و شواهد موجود بازیابی گردید. نتایج مطالعه نشان 

 داد محور اصلی مطالعات اجتماعی در مسائل تربیتی از منظر جامعه شناسی معرفت با رویکردي میان رشته اي 

ش، مطالعه مبانی اجتماعی نظام آموزش و پرورش  و آشنایی با مطالعات تطبیقی و فرهنگی در آموزش و پرور 

 روش هاي مطالعه انسان شناسی فرهنگی می باشد.

 مطالعات اجتماعی در مسائل تربیتی، رویکرد میان رشته اي،جامعه شناسی معرفت: واژگان کلیدی

 

 مقدمه:

نگاه جدید به مطالعات اجتماعی شکل در بستر میدانی است که مطالعات اجتماعی در فلسفه تعلیم و تربیت 

محرکه  این رویکرد که. گرفته است . یکی از رویکردهاي اثر گذار بر این تحوالت جامعه شناسی معرفت است

بر  (،1164)زیبا کالم،اندیشه جامعه شناسی اروپایی قرن نوزدهم گرفته است اصلی اش را از گرایش موجود در

ها،  و در این ارتباط کل تولیدات فکري، اعم از ایدئولوژيتاکید می کند ت معرف شکل دهنده به شرایط اجتماعی
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ها متصل و مرتبط  کننده آن دهنده و دریافت اجتماعی شکل -هاي تاریخی ها و علوم را به چارچوب مذاهب، فلسفه

اجتماعی و شناسی معرفت مطالعه رابطه زیربناي  توان گفت که کار جامعه داند؛ تا جایی که مسامحتاً می می

عقیده مانهایم وظیفه جامعه شناسی معرفت و یا جامعه شناسی دانش  (. به1161،گلوور)روبناي ذهنی است

در جستجوي معیارهایی است که توسط  رویکردعبارت است از تحلیل روابط میان جامعه و دانش. از طرفی این 

یعت این ارتباط را روشن ساخته و آن را از کند طب آنها بتوان این رابط را نشان داد و از طرف دیگر سعی می

از این منظر مطالعات فلسفی در تعلیم و تربیت نیز . (1167، علیزاده)دیدگاه نظري مورد شرح و بسط قرار دهد

و فرهنگی انجام پذیرد. تا کنون مطالعات اجتماعی در زمینه فلسفه  اجتماعی -هاي تاریخی چارچوبباید در بستر 

شیوه ها و با سر فصلهاي مختلفی در دانشگاههاي جهان ارائه شده است. برخی از این میان  تعلیم و تربیت به

رشته هاي فلسفی اجتماعی در تعلیم و تربیت عبارتند از: مبانی اجتماعی تعلیم و تربیت در دانشگاه 

یدو، دوره در دانشگاه تولآموزش و پرورش ویرجینیا)دوره دکتري و ارشد(، دکتراي رشته مبانی اجتماعی 

کارشناسی ارشد جامعه شناسی آموزش و پرورش در دانشگاه اوپساال ،کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی 

در دانشگاه ایالتی جورجیا، رشته جامعه شناسی آموزش و پرورش در دانشگاه کلمبیا)دوره  آموزش و پرورش

جامعه در دانشگاه بوفالو. که در تمامی کارشناسی ارشد و دکتري(، دکتراي آموزش و پرورش، سیاست، فرهنگ و 

روابط ارائه می شود و  1این میان رشته ها در این دانشگاه ها مسائل تربیتی در بستر سیاست، فرهنگ و جامعه

مورد تعمق و توجه فالسفه تربیتی قرار بین موسسات آموزشی و نیروهاي اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادي 

 می گیرد. 

 

 معرفت و تعلیم و تربیت:جامعه شناسی 

بین تفکر و جامعه  با پیش فرض قرار دادن اینکهکه  استجـامعه شناسی   از     اي مـعرفت شاخه  شناسی  جامعه

صرف نـظر رابطه وجود دارد به مطالعه مسائل می پردازد. در این نوع نگاه به دانش و مسائل تربیتی زندگی انسان 

  تفکر،  گستره کاملی از محصوالت  عمال باتحلیل گر مسائل تربیتی  آن،و اثبات از تحلیل جامعه شناختی و علمی 

جامعه شناسی معرفت در  .دارداز فلسفه گرفته تا ایدئولوژي، از دکـترین سیاسی گرفته تا عـلم کـالم سروکار 

است . زیرا ورد مطالعه هاي م ایدهبا تاریخی   هاي اجتماعی زمینهتبیین ارتباط میان ها درصدد  این میدان تمامی

شرایط تاریخی و  ها محصول و برگرفته از که این ایده اعتقاد اصلی در جامعه شناسی معرفت آن است که 

 .آن هستند اجتماعی 

  دورتري  بسیار  هاي گر چه جامعه شناسی معرفت ریشه در تفکر قرن نوزدهمی اروپا دارد، اما پیشینه آن به گذشته

                                                   
1 - Educational Culture, Policy, and Society  
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را یکی از پیشگامان جامعه شناسی معرفت دانست.  زیرا او بر  (Bacon) بیکنبتوان فرانسیس شاید  گردد. باز می

دهد، از یک سو آثـار طـبیعت اسـت  گذاشته و آنـرا تـحت تـأثیر قرار می  اثر  عواملی که بر ذهناین اعتقاد بود که 

متی و بیماري، زیبایی و زشتی و امثال و از طریق جنسیت، سن، منطقه، سال  اند که در زمره عوامل ذاتی و درونی

  نیاز،  ثروت،  گذارد؛و از سوي دیگر عـوامل بـیرونی هـستند مانند حاکمیت، نجابت، حرامزادگی، آن بر ذهن اثر می

و فرهنگ،   دانایی  هاي متغیر، مراتب هاي ثابت، فرصت روزي، فرصت طرف مـشورت بـودن، گمنامی، کامیابی، سیه

شناسی معرفت   جـامعه  قـلمرو  هاي فکري را طرح ریخت که بـعدها در در واقع حوزه بیکن  1 ت.اس و امثال آن

 .(2004)مور،قرار گرفت

اندازهاي مشابهی از وقوع جامعه شناسی معرفتی نظام یافته  چشمنیز   اروپا  در میان تفکران قرون هفده و هـجده

در شریان فکري قرن نوزدهم  جـامعه شـناسی مـعرفتماید که را جلوه گر می ن  حقیقت  این و، به چشم می خورد

در   نوزدهم،  ز دو جریان اساسی تفکر اروپایی قرنبه طوریکه به تحقیق می توان ا جریان مواجی پیدا کرده است. 

  چه  اگر یکی سنت مارکسیستی در آلمان و دیـگري سـنت دورکیمی در فرانسه.جامعه شناسی معرفت نام برد، 

پردازها در این زمینه از این دو مکتب  لیکن غالب تئوري دو جریان اصلی مسیر هاي متفاوتی را طی نمودند اما این

که بر مبناي نظریه کنش متقابل . سنت پراگماتیسم و رفتارگرایی اجتماعی در آمریکا کزده اند آغـاز   را  خـود  کار

 ، بوده استبر رشد و تـوسعه جـامعه شـناسی معرفت گذار   رتاثی  سومین محورنمادین در این قاره شکل گرفت نیز 

هاي اروپایـی  توان ترکیبی از سنت حوزه جامعه شناسی معرفت را می  در  معاصر  آمریکاییاگر چه این نوع تفکر 

 .(2001در نظر گرفت)مور و ماتن،در سنت پراگماتیستی و رفتارگرایی   آمریکایی  تفکر  اولیـه در این زمینه با

در  اش هگل پیشین اندیشمند (Pan-Logical)  در تـالش بـراي دور شـدن از نظام مبتنی بر منطق  ارکسم

اجـتماعی انـضمامی مـتناظرآنها از سوي   هاي و ساخت  ها از یک سو اش میان فلسفه آثار اولیه  در اندیشه تضاد

 او در تحلیل اجتماعی خود از مسائل بر مبناي نظام طبقاتی جامعه و تاثیر ان بر معرفت آورد.  بوجود  دیگر ارتباطی

  عـمده  بود،سه جـریان  شناسی شناسی معرفت در آلمان که مهد این شاخه جـامعه نوع و گسترش جامعه در کتاب

ی فاصله به افکار او مرتبط برخی از آن مستقیم به اندیشه هاي او مرتبط بود و برخی دیگر با کمرا شکل داد که 

جهانی آن   معرفت در سایر کشورها و معرفی  شناسی جامعه  و موقعیت و محتواي  وضعیت  دربود . این رویکردها 

 بود. موثر

مارکسی بود و   تفکراتو به طور مستقیم بر گرفته از  که سابقه تـاریخی بـیشتري داشـت،بود جریانی جریان اول 

و جـامعه و به   فـکر  مارکس چگونگی ارتباط بیندر این رویکرد   شناسی معرفت. جامعه  در  تعبیرات مارکسیستی

مفروضه هاي زیربنایی وجود دارد که به جامعه شناسی معرفت  اجتماعی مـعرفت،  بیانی پاسخ به مسأله تعین

پردازند  و در این میان ایده شکل داده اند. از نظر مارکس جوامع در مسیر تاریخیشان به تقسیم کار و وظیفه می 



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

151 

هاي حاکم که حاصل سرمایه داري است به ایده ها و یا به تعبیري دقیق تر معرفت رایج در جامعه شکل می دهد. 

(. بر همین منوال دانش تربیتی تحت تاثیر ساختار 1104:11)مارکس،بنابراین آگاهی داراي هستی اجتماعی است

 ه سرمایه دار براي حکومت بر جامعه است.طبقاتی اجتماع و عاملی در دست طبق

که با فاصله بیشتري از مارکس اما در پیوند با افکار او به گسترش جامعه    شناسی معرفت مانهایم بود دوم جامعه

شناسی مـعرفت که حـول  چهار مفهوم اساسی مانهایمی در جـامعه مانهایم:شناسی معرفت پرداختند. در رویکرد  

و  ،1فکر پارامترهاي وجـودي ،2 فکر پرسپکتیوي ،1عبارتند از:ایدئولوژي و اتوپیا  گیرد می  ي شکلآنـها نـظریات و

ایدئولوژي عام را در بین آحاد  عالئق اجتماعی،از نظر مانهایم روشنفکران غیر وابسته ،  .4 غیروابسته  روشـنفکران

 و در جمع، دهد مـختلف مـنظر خاصی می هاي ها در دوره به نسل هاي تاریخی، دهد، واقعیت جامعه شکل می

مانهایم اگر چه به نقش طبقات اقتصادي  (.1124:105و  1121:240سازد)مانهایم، فکر را می وجودي،  پارامترهاي

همچون رویکرد مارکس در شکل دهی به معرفت تربیتی  بی اعتقاد است اما او روشنفکران را طبقه اي از اجتماع 

 ها به معرفت شکل افراد و گروه  مـوقعیت اجتماعیایج تربیتی شکل می دهند. زیرا می داند که به معرفت ر

 میدهد. خواه این معرفت تربیتی یا فلسفی باشد.

اندیشمندانی همچون شناسی معرفت(و  عنوان بیانگذار جامعه شلر بود)به  ماکسو رویکرد سوم بر گرفته از افکار 

می توان در این رویکرد دسته بندي نمود. در این دیدگاه معرفت متعین  وبر،زیمل و صاحبنظران فنومنولوژي را 

و عـوامل   اي ایـده  در تعامل عوامل " 7قرابت انـتخابی"فرهنگی تـحت فـرایند -در یک سیستم اجتماعیدر جامعه 

ها متحد  ها و گرایش سائقه با عالئق، هـرنوع،  از ها، ایـده  میزانی که  به"(؛72-1160:71یابد)شلر، تحقق می  واقعی

در نتیجه  (.74و  15)همان:"کنند یابند و یا امکان تحقق پیدا می قدرت می  به صورت غیرمستقیم شوند، می

از نظر شلر بسته  .است قـدرت در واقـعیت  بلکه نیست،  ایده صاحب قدرت ایدآلیسم،  بـرخالف تـقریبا کل فلسفه

  با  کند و مـتناظر عنوان عامل مسلط عـمل مـی عوامل)خویشاوندي،سیاسی،اقتصادي(بهیکی از آن به نوع جامعه 

. در معرفت تربیتی این شکل از معرفت در فضاي نوع معرفت)مذهب،فلسفه،علم(معرفت مسلط است  یک  آن هم

ي دوگـانه بین این باز واقعیتهاي اجتماعی و در پاسخ بدان شکل می گیرد.  بنابراین بر خالف ایده آلیسم ها 

تعیین کننده نوع معرفت  شناسی معرفت(، اجتماعی)و در جامعه-در سطح تاریخی اي و عوامل واقعی، عوامل ایده

 در یک جامعه است و قدرت در این بستر تعیین می گردد.

جامعه اما شاخه اصلی دیگري که از جامعه شناسی معرفت شکل گرفت همانگونه که قبال ذکر شد 

                                                   
1 - Ideology Utopia 

2 - Perspective 

3 - existential factors 
4 - socially unattached intellectuals 

5 - 
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ها و مـذهب  و فونکسیون اجتماعی اخالق، ارزشـ  ریشه  اثبات  دورکیم در تالش براياست.  معرفتی دورکیم شناسی

1نمودهاي جمعی ور به عنوان اشکال متفاوتو در تـبیین این ام
با جامعه شناسی دینی او پیوند نزدیکی  کهبود  

تعهدات اجتماعی اش در دارد. او در جامعه شناسی دینی اش می کوشد نشان دهد که ریشه تعهدات دینی انسان 

جامعه شناسی در  .خدا چیزي نیست جز بازتاب شهر انسان شهرنهفته است. در واقع از نظر او 

 .شیوه هاي زندگی اجتماعی او سرچشمه می گیرنداز مقوالت اندیشه انسان   دورکیم معرفتی

ندي هاي دیگر ذهن، ریشه دورکیم بر این عقیده بود که نخستین طبقه بندي هاي زمانی و مکانی و نیز طبقه ب

زیرا در مردم و اقوام ابتدایی مراسم هاي  اي اجتماعی دارند و به سازمان اجتماعی مردم ابتدایی بسیار نزدیکند.

نخستین   تکراري و با تناوب زمانی مشخص باعث میشد تقویمی به شکل تکرار متناوب روزها طراحی شود و این 

(. به همین ترتیب 2010حاصل ساختار هاي اجتماعی است)مرتن، تطبقاتی که ذهن انسان تصور کرده اس

. او بعدها چنین استدالل کرده بود که به یکدیگر وابسته بودندطبقات مردم و طبقه بندي اشیاء در جهان طبیعی

گرچه طبقه بندي هاي علمی کنونی دیگر از ریشه هاي اجتماعی شان بسیار دور گشته اند، اما سیاقی که ما 

طبقه بندي می کنیم، در واقع، خاستگاه هاي  خانواده چیزها را هنوز به عنوان پدیده هاي متعلق به یک بدان،

بر همین منوال دانش تربیتی حاصل خاستگاههاي اجتماعی و  .طبقه بندي را آشکار می سازند اندیشه اجتماعی

اجتماعی دگرگون شود. به عنوان مثال  تاریخی است و بنیان تاریخی آن می تواند در بستر زمان به همراه تحوالت

نظام تربیتی در هر عصر و زمان و هر شرایط اجتماعی ویژگی هاي خاص همان دوران را دارد که البته نه در شکل 

 (. 2007و صورت بلکه در بنیان دانش آن رخنه کرده است)کریوس،

را به درستی تعیین کند، اما سهم  بیتی تر دورکیم نتوانسته بود ریشه هاي اجتماعی مقوالت اندیشه اگر چه خود

میان نظام هاي خاص فکري و نظام هاي سازمان هاي اجتماعی، نمی توان  همبستگی در بررسیرا پیشگامانه او 

انکار کرد. همین بخش از کار دورکیم و نه برخی از قضایاي معرفت شناختی قابل بحث تر او بود که بر تحول 

گذاشته است. حتی اگر نپذیریم که مفاهیم زمان و مکان ریشه اجتماعی دارند،  اثر معرفت بعدي جامعه شناسی

، تاریخباز چنین می نماید که مفاهیم خاص زمان و مکان در چهارچوب یک جامعه خاص و در یک زمان خاصی از

ی و اجتماعی خاص سرچشمه می گیرند. دورکیم در اینجا نیز مانند بررسی اش درباره فرهنگ از زمینه هاي

  .اجتماعی مسلط پرداخته بود ساختار ، به روابط متقابل کارکردي میان نظام هاي عقاید و افکار ودین پدیده

 

 

 

                                                   
1 - Collective Representations 

http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%DB%8C%D9%86
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 شناسی معرفت جدید جامعه

 یافته و اي  پهنه برجسته  تبیینی و تفهّمی فرهنگ به مثابه یک دیدگاهدر رویکرد جامعه شناسی معرفت جدید 

-در خارج آن  هم شناسی، جامعه  هم در فضاياین دیدگاه به شدت تقویت شده و مورد توجه قرار گرفته است که 

 (. 2007فرهنگ نقش به سزایی را در تحلیل مسائل تربیتی و اجتماعی دارد)مندیک،

به رویکرد شناسی معرفت  از دیدگاه کالسیک جامعه  چرخشو  نوعی تحول  این رویکرد جـدید کـه بـعضی آن را

به عنوان موضوعات اصلی شکل دهنده به  ،" زبان"و " معرفت"،" فرهنگ" که  اتفاق افتاد  در زمانی  دانند میجدید 

  وجهمطالعات اجتماعی شکل دادند و در نوع نگاه به دانش تربیتی نیز به تبع آن تحوالتی را ایجاد نمودند. 

از   فاصله گرفتن ،دانش اجتماعی درباره تربیت  به بیانی دقیق تر یا  شناسی، جـریان جدید جامعه مشخصه ایـن 

  در است.  آن  تولید  و باز  تبادل گیري، شکل فـضاي معنا در جامعه، سمتبـه   هاي ساختار اجتماعی و رفتن نظریه

  و نه 2اند ،نه تـحصّلی 1اند علّیهمچون اثبات گرایان تبیین فعل و انفعاالت نه  و رفتار فرهنگی،  این فضاي معنا

 .اند و تفهّمی ؛بلکه تفسیري 1 گرایانه تقلیل

این رویکرد همراه با رویکردهاي پسا اثبات گرایانه و تفسیري در دهه هاي پایانی قرن بیستم شکل گرفت و نوع 

 جدیدي از مطالعات تربیتی را شکل داد. 

موقعیت  مسائلی از قبیل انواع جدید سازمان اجتماعی دخیل در معرفت، شناسی مـعرفت جـدید، در این جامعه 

-کالسیک اقتصادي  هاي نظریه  جايه ب  هاي جدید قدرت و جنسیت و نظریه جدید معرفت و فرهنگ  4اجتماعی

7 غیررسمی  معرفت"و تمرکز بر موضوعاتی نظیر  شود طبقاتی مطرح می
است و مسائل   7رفت زندگی روزمره،مع"

 (.14: 2000)رلین، 6 و فناوري اطالعات  5جامعه معرفتی

عمده نقد جامعه شناسی معرفت جدید در نقد جامعه شناسی معرفت قدیم برخاسته از نقدي است که آنها در 

  ه مـوقعیت اجتماعیشناسی معرفتی مانهایمی است که در مرکزیت آن این سؤال است که چـگون ، جامعهارتباط با 

نوع نگاه جدید به شکل گیري معرفت در جامعه که منجر به شکل گیري  دهد. ها به معرفت شکل می افراد و گروه

  عنوان به " قدیم" شناسی معرفت در جامعه زیرا جامعه شناسی معرفت جدید شد ، پاسخ به این سئال است. 

در حالیکه در نگاه جدید به معرفت ، معرفت  معرفتی است.  هاي رسـمی که دربـرگیرنده سـیستماست  معرفتی

                                                   
1 - Causal 

2 - Positivist 
3 - Reductionist 

4 - social Location 

5 - informal Knowledge 

6 - Knowledge of Everyday Life 
7 - Knowledge Society 

8 - Information Technology 
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هاي  گیري جهت ها، حالت ها، ها،گرایش نگرش تر ذهن، تر و عمیق تر و سیال هی وسیع دربرگیرنده بسیاري از مؤلفه

شود که در تأمالت و افـکار هـمه  احساسات و روحیات می ها، انگیزه ها، و خصلت  خصائص ارزشی،  و   روانی

  یابد. ، بروز میدانش تربیتی و حتی نگرش افراد نسبت به مسائل تربیتی  و از جمله هاي اجتماعی ـهالی

 

 معرفت شناسى جامعه به چرخش مطالعات تربیتی

جهت گیري مطالعات تربیتی به سمت مطالعات اجتماعی و فرهنگی در  مـعرفت  شناسى جـامعه از جمله نتایج

 این چرخش حاصل تحولی عظیم تر در فلسفه علوم اجتماعی است و آن جهت بررسی و شناخت مسائل است.

که ظهور آشکار باطن و بنیاد سفسطى حـاکم بـر صحنه علم را به همراه دارد و است نسبیت مطلق معرفت و علم 

ن بودن همان جدالى است که علم وارد معرکه آ ناپذیر و سفسطه دلیل پایان  این نسبیت و به دنبال آن، شکاکیت

 با و  کند مى  حاکم بـر ذهـنیت علمى معاصر، هویت عقلى یا دینـى عـلم را انکارمعرفتی فضاى این   .شود مى

 تـاریخ جز چیزى که سپرد مى اى را به دست الهه حقیقت از سرابى حاکم، فلسفى مبادى و مبانى کردن پنهان

مطالعه مسائل تربیتی را در بستر جامعه . بر این اساس عده توجهات الزم در  نیست غرب  تمدن و  فـرهنگ

 شناسی معرفت می توان در بستر تحوالت ذیل در نظر گرفت:

 توجه به تاریخ، جامعه و فرهنگ در مطالعه مسائل تربیتی -1

 توجه به دانش غیر رسمی در کنار دانش رسمی حاکم بر موسسات دانشی -2

 نوع نگاه تفسیري به مسائل تربیتی -1

عرفت جدید در حیطه معرفت تربیتی نیز رسوخ می کند و نوع نگاه به دانش تربیتی را از بنابراین جامعه شناسی م

سلطه حاکم می رهاند و در بتر تاریخ و جامعه معنا و دوام می بخشد. قطعا در چنین نگرشی آنچه تغییر می باید 

مچون معرفت و دانش نه تنها معرفت فلسفی بلکه هر آن نوع معرفتی است که بر زندگی انسان احاطه دارد ه

. که ضرورت شناخت بستر هاي شکل گیري معرفت را همچون زمینه (2001)بنستن و انستانگروم،تربیتی است

هاي تاریخی، اجتماعی و فرهنگی مطرح می سازد. این تحوالت و دگرگونها در مطالعه مسائل تربیتی در 

رباره مطالعه آکادمیک در رشته هاي تربیتی کشورهاي مختلف جهان شکل گرفته است و نوع نگاه دگرگونی را د

 ایجاد کرده است که نیازمند بررسی دقیق است.

 

 :روش شناسی

نظر به پیش فرض بنیادي براي تحقق هدفهاي یاد شده در این مقاله، پس از مطالعه نظري در پیش فرض ها و 

ها بهره گرفته شده است.  بر رویکردهاي جامعه شناسی معرفت از روش تحلیل محتوا جهت تحلیل میان رشته 

این اساس سر فصل و برنامه درسی رشته هاي مرتبط با مطالعات میان رشته اي در فلسفه تعلیم و تربیت و 
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منظور تحدید حیطه موضوعی مورد  مطالعات اجتماعی  مورد تحلیل محتواي کیفی قرار گرفته است، لذا به

نطقی دایره دانشگاهها، رشته هاي مرتبط و  سر فصل هاي آن هایی مبررسی ، تالش شد تا با قراردادن مالک

 کند.ها که قواعد شناسایی میان رشته هاي اجتماعی و تربیتی را مشخص میمحدود شود. از جمله این مالک

 ارائه رشته به صورت میان رشته اي  در دو رشته فلسفه تعلیم و تربیت و علوم اجتماعی  -1

 فلسفه تعلیم و تربیتارائه میان رشته در بستر  -2

 معتبر بودن دانشگاههاي ارائه کننده رشته -1

 در دسترس بودن تمامی سر فصل هاي دروس رشته ارائه شده  -4

سپس بر اساس ماهیت اصول بازیابی شده از اصول تحلیل مسائل تربیتی مبتنی بر جامعه شناسی معرفت ، تحلیل 

محتواي موضوعی انجام شد.  این گونه از تحلیل از این  سرفصل ها و اهداف رشته هاي مرتبط  با رویکرد تحلیل

هاي معینی در نظر گرفته شده و متن بر حسب آنها مورد تحلیل و کدگذاري قرار می جهت که در آن ابتدا مقوله

(. روش تحلیل محتوا 251: 1165اي کیفی است )باقري،گیرد و شواهدي از متن در هر مقوله ارائه می شود، شیوه

عامل دو فرایند است: تعیین ویژگیهاي محتوایی که باید اندازه گیري شود و کاربرد قواعد شناسایی و متضمن ت

ثبت ویژگیها وقتی که آنها در متنی که باید تحلیل شود به چشم می خورند )همان منبع(. نظر به این پیش فرض 

ول تحلیل مسائل تربیتی مبتنی بر بنیادي، در مرحله اول از پژوهش تحلیل محتواي مستندات نظري درباره اص

جامعه شناسی معرفت  مبتنی بر کتب و مقاالت مرتبط صورت گرفت و بر اساس آن رشته هاي و سرفصل ها 

 مورد بررسی قرار گرفت و هر مولفه بر اساس اسناد و شواهد موجود بازیابی گردید.

 

 تحلیل داده ها:

اجتماعی  به عنوان کانون  -ارزیابی و تحلیل ضرورت و اهمیت توجه به  مطالعات تربیتی از ارائه این مقاله  هدف

و یا آموزش و  با آن روبه رو است  واقعایران در دنیاي آموزش و پرورش فرایندهایی است که تجزیه و تحلیل 

شته هاي مختلف تربیتی  پرورش تحت تاثیر و تابعی از تغییرات آنها و مقایسه جایگاه این رویکرد و شکل گیري ر

 در سایر دانشگاههاي جهان است.  

یکی از   1دانشگاه ویرجینیا :مبانی اجتماعی تعلیم و تربیت در دانشگاه ویرجینیا)دوره دکتري و ارشد( -

دانشگاه ویرجینیا توسط  واقع شده است. ویرجینیااست که در ایالت  ایاالت متحده آمریکاهاي  معتبرترین دانشگاه

در آمریکا به  میراث جهانی یونسکواین دانشگاه جزو  میالدي، بنیان نهاده شد. 1611در سال  توماس جفرسون

ا در دو مقطع دکتري در رشته در دانشگاه ویرجینی مبانی اجتماعی آموزش و پرورش  ثبت رسیده اشت. رشته

                                                   
1 - University of Virginia 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D8%AC%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D8%AC%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B1%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88
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مبانی اجتماعی تعلیم و تربیت در سه گروه عمده ارائه می گردد. بر اساس سر فصل هاي ارائه شده در این 

 دانشگاه مسائل تربیتی در بستري از مسایل فرهنگی و اجتماعی کشور امریکا ارائه می شود. 

:ه تولیدودر دانشگاآموزش و پرورش دکتراي رشته مبانی اجتماعی  -
ایاالت هاي  یکی از دانشگاه دانشگاه تولیدو 1

در این دانشگاه آموزش و پرورش واقع است. دوره دکتري در رشته مبانی اجتماعی  اوهایوبوده و در  متحده آمریکا

 داراي قدمتی طوالنی است. 

ترین دانشگاه  کهن2وپساال : دانشگاه اوپساالدوره کارشناسی ارشد جامعه شناسی آموزش و پرورش  در دانشگاه ا -

این دانشگاه  است. گذاري شده پایه 1455رود. این دانشگاه در سال  به شمار می اسکاندیناويسوئد در منطقه 

دانشجو دکترا دارد. یکی از دوره هاي آموزشی در دانشکده علوم  2200دانشجوي تمام وقت، و  21000حدود 

 تربیتی این دانشگاه دوره کارشناسی ارشد جامعه شناسی آموزش و پرورش است . 

یکی  1اه ایالتی جورجیاکارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی آموزش و پرورش  در دانشگاه ایالتی جورجیا: دانشگ-

اجتماعی آموزش و  واقع است. رشته مبانی آتالنتادر شهر  جورجیابوده و در  ایاالت متحده آمریکاهاي  از دانشگاه

اتی وسیعی در حیطه آموزش و پرورش می باشد که با رویکرد گسترده مطالعرشناسی ارشد در مقطع کا پرورش

 این رشته مبانی در در دانشگاه ایالتی جورجیا ،میان رشته اي مسائل تربیتی را مورد مطالعه قرار می دهد. 

 . است  ، فلسفه ، جامعه شناسی، انسان شناسی ، و علوم سیاسییتاریخبه معناي مطالعه  اجتماعی

)دوره کارشناسی ارشد و دکتري(: دانشگاه کلمبیا  از 4رشته جامعه شناسی آموزش و پرورش  در دانشگاه کلمبیا -

استاد و  1741آید. این دانشگاه اکنون داري  به شمار می جهانو  آمریکاهاي  ترین و معتبرین دانشگاه قدیمی

در دانشگاه کلمبیا در دو مقطع کارشناسی ارشد  جامعه شناسی و آموزش و پرورش  دانشجو است. رشته 24620

 و دکتري ارائه می گردد. 

: دانشگاه ایالتی نیویورک در بوفالو ، 7زش و پرورش، سیاست ، فرهنگ  و جامعه در دانشگاه بوفالودکتراي آمو -

 بوفالواست که در شهر  دانشگاه ایالتی نیویورکهاي اصلی  و از دانشگاه ایاالت متحده آمریکاهاي  یکی از دانشگاه

در ایالت نیویورک واقع است. در این دانشگاه دوره دکتري با عنوان آموزش و پرورش، سیاست ، فرهنگ  و 

روابط بین موسسات آموزشی و نیروهاي اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ه ارائه می شود. در این دور 7جامعه

 مورد تعمق و توجه قرار می گیرد. اقتصادي 

                                                   
1 - University of Toledo 

2 - Uppsala University 

3 - Georgia State University 

4 - Columbia University 
5 - Buffalo University 

6 - Educational Culture, Policy, and Society  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88_(%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9)
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 یافته ها: 

بر اساس تحلیل داده هاي انجام شده در زمینه بررسی مقایسه اي برنامه هاي آموزشی در دانشگاهها و رشته ها و 

به رشته هاي فلسفی اجتماعی در مطالعات تربیتی با  گرایش هاي مختلف مهم ترین محور هاي شکل دهنده

 توجه به مالک ها و معیارهاي جامعه شناسی معرفت به شرح ذیل است:

 

 مطالعات تطبیقی و فرهنگی در آموزش و پرورش 

یکی از موضوعات اصلی مطالعات تطبیقی و فرهنگی در آموزش و پرورش درک و توضیح تفاوت ها ي فرهنگی  و 

و مطالعات در راستاي فهم فرایندهاي شترک زندگی انسانی است.  بررسی میان فرهنگی، تطبیقی زمینه هاي م

انتقال فرهنگی و تحول و مسائل معاصر در آموزش و پرورش  از اهم این موضوعات است)دانشگاه تولیدو(. براي 

 رس ارائه میشود :درک بهتر تفاوتهاي انسانها در بستر هاي فرهنگی مختلف  اهداف زیر براي این د

 فرهنگ هاي دیگر .درک مسائل فرهنگی کشور خود  از طریق مطالعه تطبیقی  •

 درک چگونگی تجارب  و ارزش ها در سایر سیستم هاي اجتماعی  •

 پرورش مهارت هاي تفکر انتقادي از طریق خواندن ، نوشتن، و بحث و گفتگو.  •

 

  مطالعه مبانی اجتماعی نظام آموزش و پرورش 

هدف اصلی این درس تبیین مهم ترین وجوه آموزش و پرورش ایران از نظر اهداف، مقاطع، سطوح و انواع آموزش 

ها و ارزیابی نقاط مختلف آن، بررسی عوامل تاریخی ، فرهنگی و اجتماعی اثر گذار بر سیاستها و قوانین آموزش و 

ش معاصر کشور مورد نظر می باشد همچنین در پرورش.  شناسایی جریانهاي فکري موثر در نظام آموزش و پرور

 مورد توجه است. تبیین و تحلیل فرایند تعلیم و تربیت با توجه به عوامل اجتماعی این دروس 

 

 آشنایی با روش هاي مطالعه انسان شناسی فرهنگی 

انسانی  جامعهو  فرهنگشود به مطالعه  شناسی اجتماعی نیز نامیده می شناسی فرهنگی که گاه مردم انسان

هاي گوناگون بررسی  جامعههاي اجتماعی و فرهنگی  ها و شباهت شناسی فرهنگی، تفاوت پردازد. در انسان می

( . همچنین انسانشناسی فرهنگی اجتماعی، به مطالعه فرهنگ هاي 2006)خانه انسان شناسی ایران،شود می

مختلف انسانی و آنچه به فرهنگ ها شکل داده است می پردازد. همچنین انسان شناسی فرهنگی تمرکز زیادي بر 

همچون نژاد، زیان، قومیت و .. دارد.  بنابراین هدف از ارائه  روي تفاوت هاي بین افراد از حیث مسائل فرهنگی

درس انسان شناسی فرهنگی آن است که دانشجویان مهارتهاي مطالعه در سایر  فرهنگ ها را بیاموزند و دیگر یاد 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
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 بگیرند با جمع آوري داده ها در مورد اثر فرهنگ جدید بر زندگی انسان مطالعه نمایند .

مطالعه تفسیري در کانون توجه قرار می گیرد و بر اساس آن پس از مطالعه مفاهیم پایه در بر این اساس زوش 

اریخچۀ اندیشۀ انسان شناسی و تحول آن تا تاسیس این انسان شناسی فرهنگی دانشجویان به سمت مطالعه ت

رقیب و تفسیر آنها)تکامل سوق داده می شوند و با ارزیابی نگرشهاي نظري  رشته در قرن نوزده و ادامۀ آن تا امروز

گرایی و نقد آن(، اشاعه گرایی، فرهنگ گرایی، نسبیت گرایی  و کارکردگرایی فرهنگی به بررسی معانی اجتماعی 

 در بستر زندگیمی پردازند. 

بررسی جایگاه مطالعات اجتماعی در مسائل تربیتی در سایر دانشگاههاي جهان ناظر بر آن است که  ورود به 

ان رشته اي در مطالعه مسائل تربیتی ایران از منظر اجتماعی یک یاز ضرورتهاي غیر قابل انکار می رویکردي می

 باشد.

 

 :بحث و نتیجه گیري 

نفوذ رویکردهاي اثبات گرا به محیط هاي آموزشی منجر به شکل گیري رشته هاي مختلف فارغ از متن و زمینه 

ما با تحول در رویکردهاي مطالعات اجتماعی و شکل گیري  شکل گیري آنها در نظام هاي آموزشی بوده است، ا

جهان مسائل تربیتی نیز در بستر هاي گوناگون  در دانشگاهرویکرد جامعه شناسی معرفت در مطالعات اجتماعی، 

در مقاطع کارشناسی، کارشناسی اجتماعی  و تاریخی مورد مطالعه قرار گرفته است و  به صورت رشته اي مستقل 

، جامعه شناسی آموزش و 1با عناوینی گوناگون همچون مطالعات اجتماعی در تعلیم و تربیت کتريارشد و د

ایران نظام آموزشی در  رویکردشود، اما این  تدریس می 1و آموزش و پرورش، سیاست ، فرهنگ  و جامعه 2پرورش

تک درس دو واحدي و اختیاري جامعه شناسی آموزش و پرورش در برخی از گرایش مجهول مانده است و بجز 

از جهات  مسائل تربیتیشناخت این در حالی است که . بدان پرداخته شده استکمتر هاي رشته علوم تربیتی  

 است.  تیتربیراه گشاي بسیاري از مسائل به عنوان شناختی  و جامعهتاریخی هاي فرهنگی،  در زمینه و گوناگون 

 اجتماعی به شرح ذیل است: –در بررسی میان رشته هاي مختلف مهم ترین ویژگی هاي میان رشته هاي تربیتی 

الف( تقریبا در اغلب دانشگاههاي میان رشته مطالعات اجتماعی در  فلسفه تعلیم و تربیت با رویکرد جامعه 

 شناسی معرفت آموزش داده می شود.

 اجتماعی در مقاطع دکتري و ارشد فلسفه تعلیم و تربیت حائز اهمیت باالیی است.ب( دروس تاریخ و مطالعات 

ج( در میان رشته هاي ارائه شده ، مطالعه تطبیقی در زمینه فرهنگ ها و نقش و تاثیر آن در فلسفه هاي تربیتی 

                                                   
1 -SOCIAL FOUNDATION OF EDUCATION  
2 - SOCIOLOGY OF EDUCATION 

3 - Educational ,Culture, Policy, and Society 
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 مختلف داراي اهمیت است.

هاي فلسفه تعلیم و تربیت و مطالعات  بر اساس نتایج حاصل از مطالعات نظري و تحلیل محتواي میان رشته

اجتماعی نیاز به ارائه رویکردهاي تربیتی مبتنی بر فرهنگ و بوم ضرروت تدوین میان رشته هاي تربیتی اجتماعی 

  ایرانی باشد.  –خاص نظام تربیتی اسالمی محیط فرهنگی و شرایط اجتماعی  ظهور می یابدکه منطبق با 

 

 

 

Assessment and comparative analysis of educational issues in perspective of the social studies 

in the sociology of knowledge Interdisciplinary approach 

Marzieh Aali
1 

Abstract: 

Sociology of knowledge of the relationship between thought and social context shaping it and in 

connection with the philosophy of education, research and educational philosophies prevailing in 

different societies and cultures. In fact, the sociology of knowledge to the limits of social 

influences on knowledge and principles dealing. The aim of this study assumptions underlying the 

sociology of knowledge in order formation of interdisciplinary and provide examples of how social 

studies in philosophy of education is based on the assumptions of the sociology of knowledge. For 

this purpose, using content analysis of the theoretical literature on educational issues based on 

analysis of documents was retrieved and sociology of knowledge of the history, society and culture 

in the study of educational issues, according to the knowledge of informal The results showed that 

the core of social studies educational issues from the perspective of the sociology of knowledge 

with interdisciplinary approach 

 Comparative and cultural studies in education, the social foundations of education and familiarity 

with cultural anthropology is the study of methods. 

Keywords: social studies educational issues, interdisciplinary approach, The sociology of 

knowledge 
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 الگوی تدوین چارچوب مدرسه انتقادی بر اساس دیدگاه متفکران انتقادی معاصر

 

 غالمی هره دشتی،کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت،دانشگاه خوارزمی تهران،سهیال 

 sgholami65@gmail.comایمیل:

 از دانشگاه خوارزمی رکسانا رشید پور، کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت

 

 چکیده

هدف پژوهش حاضر طراحی و تدوین الگوي چارچوب مدرسه انتقادي براي آموزش و پرورش ایران می باشد.به 

این منظور دیدگاه متفکران انتقادي معاصر مورد بررسی قرار گرفت و داللت هاي این دیدگاه ها در قالب 

انش آموز،برنامه درسی و یادگیري،روش ارزشیابی،فضاي آموزشی،نقش معلم و د-غایت،هدف،اصول،روش یاددهی

ساختار اداري مورد تحلیل و استنتاج قرار گرفت.الگوي نظري پیشنهادي مدرسه انتقادي را داراي مسائل 

چندفرهنگی،ریسک پذیر،محل نقد و بررسی و بروز ایده ها می داند.دراین الگوفضاي آموزشی منعطف،مبتنی بر 

توانایی پرسیدن بدون دغدغه،مشارکت جوي منتقد  ،این الگو  تفاوت فردي و آزادي بیان است.نقش دانش آموز در

و تحول گرا،تالش براي خودآگاهی و اصالحات تربیتی در مدارس می باشد.در این الگو معلم داراي آگاهی از 

مسائل و کاستی هاي اجتماعی و سیاسی،احترام به همه ي نظرات و دیدگاه هاي مطرح شده در کالس و تحول 

 ت.جوي منتقد اس

 الگو، چارچوب، مدرسه انتقادي، متفکران انتقادي معاصر،دانش آموز :کلمات کلیدی

 

 مقدمه

 اینکه از پیش هرچند .نوظهوراست نظریه هاي جمله از  انتقادي نظریه پرورش، و آموزش نظریه و فلسفه تاریخ در

 رواج پرورش و آموزش منتقدان میان در آن نظریات شود، شناخته  انتقادي پرورش و آموزش نام با نظریه این

 رسمی پرورش و آموزش به انتقاد در و پست مدرن جنبش با هم جهت، انتقادي نظریه پردازان واقع در .است داشته

 و فرانکفورت مکتب دیگر سوي پرداخته اند. از  جنسی تبعیض و  نژادپرستی  طبقه گرایی چون مباحثی طرح به

 می شود. دانسته انتقادي پرورش و آموزش شکل گیري بر مؤثر و اصلی منابع از یکی به عنوان آن انتقادي نظریه

 یا صحیح قضاوت قوه رشد یا فرد مختلف هاي جنبه هدایت ، آن صحیح مفهوم به توجه با تربیت و تعلیم ماهیت

 می متوسطه و ابتدائی دبستان، از قبل دوره کودکی، مانند رشد مختلف هاي دوره در تجربیات در نظر تجدید

باشد.  کتاب وسیله به یا سخنرانی طریق از معلومات انتقال تواند نمی تعریف این به توجه با ومعلم مدرسه باشد.کار
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 دیگران تفکر ماحصل به و کنند تفکر بتوانند که است افرادي تربیت،آموزش بارآوردن و تعلیم اصلی هدف و رسالت

 آنچه پذیراي صرفاً کسانی که نه هستند بررسی و تحقیق به مایل که افرادي پرورش یعنی باشد. می نکنند اکتفا

 شود. می گفته

 

 روش شناسی

کاربردي می باشد.زیرا عالوه بر اینکه به گسترش دانش در حوزه اي خاص می -این پژوهش از نوع بنیادي

-مورد استفاده تحلیلیپردازد،داللت هایی را براي طراحان برنامه هاي درسی نیز به همراه دارد.روش پژوهشی 

استنتاجی می باشد به این معنا که در مقام تبیین از روش تحلیل و در مقام نتیجه گیري و کشف داللت هاي 

 تربیتی از روش استنتاجی استفاده شده است.

 

 مبانی نظري اندیشه هاي فریره

 اغلب در و کرده پیشنهاد را وینین روش انتقادي پرورش و آموزش زمینه در که است افرادي جمله از فریره پائولو

است اودر اظهار نظري عجیب و البته حکیمانه گفته است  پرداخته خود نظریه هاي اجراي به عمالً نیز موارد

(. و به اعتقاد 10،ص1161)فریره و فاندز، ،"براي اینکه از من تبعیت کنید الزم است که از من تبعیت نکنید"که

 و  هگلیسم ، اگزیستانسیالیسم ، پدیدارشناسی نظیر جدید هاي فلسفه بر او فکري (بنیادهاي1162آقازاده)

 براي که می داند منفی تعلیماتی را آن کرده ، انتقاد سنتی و رسمی آموزش از است. او استوار انسانگرا مارکسیسم

 .می شود گرفته نادیده انسان به احترام ودرآنها می شود استفاده توسعه نایافته جوامع در خصوصاً انسانها سرکوبی

 زیرا شوند پیاده عمل بایددر آنها همه که می کند پیشنهاد سرکوبگر آموزش هاي با مقابله براي را روش هایی فریره

 تجربیات دریچه از را دنیا تا فریره همانندپدیدارشناسان می خواهد .باشد مؤثر نمی تواند خام نظریه یک صرفاً

 (. همچون1167باشد)فتحی اجارگاه، آگاهی به دستیابی ودرصدد تهنگریس روزمره فوري و بالواسطه

 را انسان هگل همچون (. او1166گروه است )گوتگ ، برابر در فرد آزادي و یگانگی به معتقد اگزیستانسیالیست ها

 آن روي بر را نقش ها از مجموعه اي بتواند خارج عالم که نمی داند بی اراده اي شناسنده یا فاعل

 را آن و کرده تأکید است، مطرح انسانگرا مارکسیسم در که انسان به احترام مسئله (. او بر1151گذارد)برونوفسکی،

 (.1166است)گوتگ ، کرده مخالفت شدت به انسان ها به بی احترامی با و برشمرده ارزش یک عنوان به

این رابطه را کردار)عمل توأم با اندیشه(می  ونظر می گیرد  در عمل را و نظر میان دیالکتیکی ( رابطه1152فریره)

 هاي انسان به تبدیل و کنند می خلق را جامعه و فرهنگ آن کمک به افراد که است اي پیچیده فعالیت نامد. کردار

بازاندیشی)اندیشه(و  (کردار را شامل چرخه ي کنش)عمل(،1111در همین رابطه هوکس).شوند می منتقد آگاه
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ي کانونی آموزش رهایی بخش فریره می باشد و شعار به اعتقاد او این چرخه نقطهکنش)عمل( می داند و 

 "آگاهی بخشی بدون کردار بی معناست"همیشگی او این است که

که این ارتباط انسان  "است جهان با و دیگران با رابطه داشتن همانا بودن، انسان"است معتقد (21،ص 1176فریره)

 جایگاه و می کشد نقد به را هستی که است کسی فریره نظر مورد دي است. انسانبا خود و جهان،ارتباطی انتقا

 (انسان مورد نظر فریره دو گونه اند:2004می کند.بنا به اظهار فریتز) مشخص آن در را خویش

 می غرق جهان در باشند کارپذیر انسانها اگر است سازش پذیر و شکل پذیر مفعول)کارپذیر( که مثابه به انسان -1

 .یافت نخواهند خودشناسی امکان و شوند

 دیدگاه این در .است جهان بازآفرینی و ساخت به قادر و بوده مستقل موجودي فاعل)کارساز( که مثابه به انسان -2

 جهان در خود عکس العمل و با عمل همه از مهم تر و کنند منفک جهان از را خود کنند، فکر می توانند انسانها

 کنند. عمل

 به که است این انسان وجودي نقش که است استوار فرض این بر فریره (آورده است که نظر1161ورکی) شعبانی

 و بیشتر امکانات طریق ازاین و می دهد تغییر را آن و می گذارد اثر خود دنیاي بر که شود ظاهر فردي عنوان

(در تبیین انسان 1111لنکشر)می سازد. همچنین  فراهم خویش اجتماعی و فردي زندگی براي گسترده تري

 است انسان کردن رام براي وسیله اي یا بلکه نیست خنثی آموزش، که دارد اصرار فریره"مطلوب فریره آورده است

او مبدع گونه اي از آموزش است که آن را آموزش ستمدیدگان نام ."انسان از ستمدیدگی آزادي براي وسیله اي یا

موزش ستمدیدگان،آموزشی است که با ستمدیدگان در فرایند تالش مداوم براي (آ1152به باور فریره) نهاد است.

 .بازیابی انسانیت آنان شکل می گیرد

 به قادر و بهره مند حقیقت از تواند می دارد، تعامل خود پیرامون جهان با کسی وقتی ( ،1151به باور فریره)

 فرد هرقدر می شود درگیر نیز آن علّی پیوندهاي با می شود، مواجه مشکلی یا پدیده با فردي وقتی .شود دانستن

 آگاهی پرورش بر فریره .بود خواهد انتقادي تر او فهم کند، درک درست تر را پدیده ها میان معلولی و علّی رابطه

 دارد. انتقادي آگاهی از ویژه اي تعریف و می کند تأکید تربیت و تعلیم اصلی هدف عنوان به انتقادي

 

 اندیشه هاي مایکل اپلمبانی نظري 

اپل نیز یکی از مربیان سرشناس انتقادي است : اپل مدعی است مدارس در حالی که داد اصول دموکراتیک را می 

زنند اما در عمل در اختیار بازارهاي سرمایه داري اند و این عاملی است تا جوانان به نابرابري هاي اجتماعی و 

 جنسیتی و بی عدالتی ها سوق یابند.
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آمریکا است. وي دیدگاه هاي مهمی را  1ایکل اپل، استاد برنامه درسی وآموزش در دانشگاه ویسکانسینم

درآموزش و پرورش پیشرفت گراي معاصر ارائه نموده است. اپل در واقع یکی از بزرگترین اندیشمندان جدید در 

شهرت جهانی وي به خاطر انتشار  حوزه نظریه پردازي انتقادي وتفسیر برنامه هاي درسی در بستر سیاسی است.

 آثاري در زمینه هاي آموزش وپرورش وقدرت، نظریه پژوهش، تدریس انتقادي وتوسعه تفکر انتقادي است.

اپل عملکرد نظام آموزشی در آمریکا را به عنوان موتور دموکراسی و برابري نمی داند وکارکرد عملی مدارس را 

ند. این بیان به روابط بنیادي موجود درجامعه بر می گردد که اجتماع را بازتولید نابرابري اجتماعی تلقی می ک

قادر می کند دوباره خود را از نو تولید کند، باز تولیدي که داراي نظم اجتماعی مبتنی بر روابط طبقه مسلط 

را در قالب ، بازتولید «2ایدئولوژي وبرنامه درسی»او در کتاب .(70،ص1165وطبقه تابع است.) فتحی واجارگاه ،

 مؤلفه هاي زیر تبیین می کند:

( آموزش وپرورش نابرابري را در جوامع سرمایه داري بازتولید وتوجیه می کند.عوامل موثر در این بازتولید 1

عبارتند از: روش آموزش، رفتارهاي مبتنی بر نژاد پرستی، مجموعه نخبگان، مجریان صرف قوانین آموزشی ونبود 

 ي درسی وزندگی واقعی افراد.رابطه بین برنامه ها

( آموزش وپرورش تبعیت از قدرت، سلطه طبقاتی، نژاد پرستی وروابط نابرابروغیرعادالنه را در جوامع سرمایه 2

داري بازنمایی می کند. این امرکه خود ناشی از اقتدار گرایی مجریان وگردانندگان مدارس است با سلطه 

ی را براي تولید، توزیع، مبادله ومصرف دانش که مشروع ورسمی تلقی سیاستمداران وحاکمان تلفیق شده ونظام

 می شود، بوجود آورده است که هرچیزي خارج از آن غیر مشروع ونادرست است.

( آموزش وپرورش ودانش در وضع موجود نمی تواند روابط اجتماعی باز تولید شده را خنثی نماید.الزمه این کار 1

 عملکرد واقعی مدارس است.نوعی فهم انتقادي نسبت به 

( وظیفه اصلی مدارس امروز در واقع نگهداري دانش آموزان است.محلی که به والدین کمک می کند تا براي 4

 (1151 چند ساعتی به فکر مراقبت فرزندان خود نباشند) اپل، 

بازتولید را مطرح  ، اشکال نظریه« بازتولید فرهنگی واقتصادي در تعلیم وتربیت»اپل در کتاب خود تحت عنوان

 می کند:

 ( شکلی که بر روي مسائل مرتبط با اقتصاد وساختارهاي کالن متمرکز است.1

 ( نوعی که بر فرهنگ وموضوعات مرتبط با ساختارهاي خرد متمرکز است.2

 ( 1162وي برنامه درسی مدرسه را به نوع دوم متعلق می داند.)اپل، 

وجود دارد ولی سلطه همچنان ادامه داردواین امرتا زمان بیداري وهشیاري باوراپل براین است که هرچند مقاومت 

                                                   
1.University of  Wisconsin 
2.Ideology  and  Curriculum 
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کارگران وطبقه کارگر ادامه خواهد داشت. اوهمچنین بحث سلطه یا هژمونی ونقش آموزش وپرورش دوران معاصر 

 در خلق وتقویت آن را مورد توجه قرار می دهد.

وزش وپرورش نقش مهمی در بازتولید اجتماعی از نظر اپل آموزش وپرورش اساسا یک عمل سیاسی است. آم

دانش وقدرت ونیز ایجاد سلطه ایفاء می کند. فرآیندي که از طریق آن یک طبقه یا گروه خاصی عالیق وسالیق 

 خود را بر گروه وسیعی از مردمان سایر طبقات تحمیل می نمایند.

نگونه که موسسات اقتصادي سازماندهی می او دانش را به عنوان نوعی سرمایه تلقی می کند واعتقاد دارد هما

شوند )وگاهی نیز بهم ریخته می شوند( تا طبقات خاصی وبخشهاي ویژه اي از جامعه، سهم خود از سرمایه 

اقتصادي را افزایش دهند واموال بیشتري تصاحب کنند،موسسات فرهنگی نظیر دانشگاهها به نظر می رسد به 

تجمع وانباشت سرمایه فرهنگی نقشی اساسی ایفاء می نمایند.سرمایه  همان گونه عمل می نمایند. آنها در

فرهنگی بر این فرض مبتنی است که نقش اساسی موسسات آموزشی توزیع دانش در بین دانشجویان است که 

دارندواین امر بواسطه موهبت ها واستعدادهاي فرهنگی است که به « توانایی بیشتري »بعضی از آنها در کسب آن 

 (72، ص1165طبیعی به واسطه نژاد، طبقه ویا جنسیت به دست می آید.) فتحی واجارگاه، طور 

م مطرح کرد  1150اپل از نخستین صاحبنظرانی بود که برنامه درسی را به عنوان یک متن سیاسی در دهه 

 وبرنامه درسی پنهان را طوري تعریف می کند که معطوف به مفهوم سلطه است. از نظر او :

مه درسی پنهان در مدارس در جهت تقویت قوانین بنیادي است که در برگیرنده ماهیت تضاد وکاربرد هاي برنا» 

آن است. آن شبکه اي از مفروضات را منتقل می کند که اگر توسط دانش آموزان درونی شود، مرزها وحدود 

بیانگرارزش هاي منفی ومتضاد  را تعیین می کند. این فرآیند معموال از طریق بیان مواضع صریح که« مشروعیت»

می باشد،انجام نمی شود.بلکه بیشتربوسیله فقدان کلی مواضعی است که بیانگر اهمیت تعارض وتضاد نظري 

وهنجاري در موضوعات درسی است. حقیقت این است که این مفروضات براي دانش آموزان اجباري است. زیرا 

 (1151اپل، «)ار نمی گیرند.هیچ وقت این موضوعات بیان نشده ومورد پرسش قر

برنامه درسی پنهان از نظر اپل، مشتمل برمجموعه قواعد وموضوعاتی است که باعث تحکیم قدرت شده 

ومشروعیت را به دانش آموزان انتقال ودر آن نهادینه می کند. برنامه درسی پنهان بر هنجارها وارزشهاي طبقه 

 جاد هر نوع چالش نسبت به آن را نامشروع جلوه می دهد.مسلط با چنان شیوه موثري تاکید می کند که ای
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 مبانی نظري اندیشه هاي مک الرن

مک الرن درحال حاضرپروفسور مطالعات برنامه درسی در دانشکده تحصیالت تکمیلی دردانشگاه کالیفرنیاي  

است.هدف پداگوژي  است.او یکی از نظریه پردازان قلمرو اندیشه سیاسی در رشته برنامه درسی 3لوس آنجلس

در قالب این «. تدریس براي تواناسازي »ونیز«توانا سازي معلمان »انتقادي از نظر وي عبارت است ازکمک به 

چشم انداز، تعلیم وتربیت وفرهنگ به عنوان حوزه هاي تالش به هم پیوسته در نظر گرفته می شوندوماهیت 

س درس وهدف آموزش مدرسه اي را تعریف وتصریح می متناقض تدریس که ماهیت کار معلم، زندگی روزمره کال

 ( 2007کند، در معرض اشکال مختلف تجزیه وتحلیل انتقادي قرار می گیرد.) مک الرن ، 

» کار پیتر مک الرن در توجه به پست مدرنیزم در نظریه انتقادي قابل توجه است. او در اثري تحت عنوان 

م منتشرگردید،  1161که در سال  2«پداگوژي انتقادي پست مدرنبه سوي : پداگوژي آزادي وچالش پست مدرن

سعی نمود تا مباحث پست مدرنیزم را وارد نظریه انتقادي کند. اوبراین باوراست که یکی ازجنبه هاي مهم پست 

یتی مدرنیزم این است که درآن، معنا از نماینده آن جدا می شود. به تعبیري ساده تر، تصویروبرداشت افراد از واقع

خاص، از آن واقعیت جدا می شود. از اینرو به جاي دارا بودن یک برداشت ویا فاعل شناسایی)که در عرصه 

 مدرنیزم بود(، فاعل شناسایی متعدد وقطعه قطعه می شود.

با توجه به این زمینه تاریخی وفرهنگی،چالش پست مدرن براي مربیان انتقادي این است که موضع گیري 

تبط با رنج انسانی، سلطه وستم محکوم به این درک وفهم است که دانش همیشه ناقص درخصوص مسائل مر

 (56، ص1165،مغرضانه وجانبدارانه است.  )فتحی واجارگاه ، 

، 1«پداگوژي تفاوت»است.« خود ودیگران»مسئله مهم در پداگوژي انتقادي مک الرن، شرح وبسط ارتباط بین 

گانه اند ونه اهریمن. هدف این نوع پداگوژي، هم تعیین تفاوتها ازنظر تعین و پداگوژي است که در آن دیگران نه بی

 (51هم فراهم نمودن موفقیت براي دیگر شدن انتقادي در روابط اجتماعی وفعالیتهاي فرهنگی است. )همان، ص

 

 مبانی نظري اندیشه هاي هنري ژیرو

درسی است که توجه خود را معطوف به تعارضات  ژیرو: یکی از صاحبنظران عمده در حوزه اندیشه سیاسی برنامه

م، 1141 ژِیرو متولد ي(. هنر 51، ص 1167فتحی واجارگاه، در عرصه سیاست ،فرهنگ وآموزش وپرورش نمود.)

 یضمن انتقاد از آموزش و پرورش معاصر که مبتن  وي .از نظریه پردازان تعلیم وتربیت پسامدرن است ییک

                                                   
 

.California at Los Angeles1 

. Critical Pedagogy and Postmodern Challenge4 

.Pedagogy of  Difference 7  
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 ياز اندیشه ها یدارد که ترکیب يپیشنهاد تعلیم وتربیت مرز، باشد یم 3منطق تایلرمدرنیته بویژه ي برآموزه ها

باشد. او معتقد است که آموزش و پرورش ذاتا ی م ینومفهوم گرای یفمنیسم وبرنامه درس،پسامدرنیسمي،   انتقاد

که در آن باید تعلیم  دمکراتیک دیده شود یعموم يازاین رو مدارس باید به عنوان حوزه ها  .دارد یسیاس يروند

 ،در تعلیم وتربیت ژِیرو تاکید بر تفاوت جریان یابد.،می شود يانتقاد يکه منجر به شهروند يوتربیت انتقاد

معلمان به عنوان  ،از نگاه ژِیرو و...می باشد. ينژاد ياقلیت وحاشیه نشین مانند زنان واقلیت ها يگروهها

زیرا که .بپردازند يبه تعلیم وتربیت انتقاد یروشنفکران تحول آفرین محسوب می شوند که خارج ازاقتدار گرای

خلق جدید صور دانش باشند.تاکید بر  يمقدس نیستند ومدارس باید به دنبال ایجاد زبان امکان براي متون امر

پنهان از نظرات  یرادیکال وبرنامه درس یدرمتن و دموکراس یلاقتدارمتج، یچندگانه درکالس درس يوجود صداها

تعلیم وتربیت  يدر جهت غنا یبه عنوان یک رشته تلفیق یاستفاده از مطالعات فرهنگ يو دیگر ژِیرو می باشد.

 نماید. یدانش درتعلیم وتربیت معاصر را پیشنهاد م -زوج قدرت یوبازشناس يانتقاد

 

 يتعلیم و تربیت انتقاداهداف 

با تاکید بر دیدگاههاي اندیشمندان مکتب انتقادي براي تربیت در مدرسه انتقادي می توان چند هدف تربیتی را 

که تبیین کننده چنین ویژگی هاي در مدرسه انتقادي است مشخص کرد  این اهداف براي تعلیم وتربیت انتقادي 

قادي مشخص وبراي تدوین برنامه درسی در در سطح کالن ودر سطح خرد می تواند براي برنامه درسی مدرسه انت

 مدرسه انتقادي بکار برده شود: 

 .پرورش شهروند  منتقد بجاي شهروند صرفا خوب و مطلوب  -1

 .ها  از هر قوم و نژاد ، طبقه هتوجه به مسائل اجتماعی بویژه مسائل سیاسی همه گرو -2

حاشیه اي و ضعیف و در نظر داشتن حق و  کمک به رفع سلطه سیاسی مسلط  حاکم  بر گروهاي سیاسی  -1

 .حقوق آنها

 .رفع تبیعیض نژادي و دفاع  از حق مظلومان و گروهاي و نژاد هاي مختلف جامعه  -4

 .ایجاد یک جامعه  دموکراتیک مساوات خواه و اخالقی  -7

 .برنامه درسی   تغییر و بازسازي محتوي برنامه  درسی به منظور ایجاد  تحول  در محتوي ، هدف و روش -7

 .ت آنها در جهت ایجاد تحول  در جامعه دتعریف نقشهاي جدید  براي معلمان و کمک و معاض -5

  .ت به بازسازي  نقش شاگردان  از حالت انفعالی و پذیرندگی به نقش فعال و خالقدکمک و معاض -6

بین جوانان اعم از مصرف بی رویع آگاه کردن جوانان از خطرات احتمالی موجود در عصر جدید وشیوع آنها در-1

                                                   
7.Tyler 
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 مواد مخدر وفضاهاي مجازي نامناسب اخالقی، سیاسی ،اجتماعی وفرهنگی.

 پرورش هوشیاري انتقادي بجاي انباشته کردن ذهن شاگردان.-10

 پرورش رهایی بخشی وآزاد اندیشی.-11

 احترام گذاشتن به عقاید منتقدانه ومنصفانه شاگردان. -12

 سب اطالعات ومطالب.یادگیري روش ک -13

 تقویت قدرت شاگردان ومعلمان در به چالش کشیدن مسائل روز. -14

 کمک به شاگردان ومعلمان براي رهایی از سلطه و زور گروه استثمارگر. -15

 

 در مدارس انتقادي نقشهاي معلمان

و بطور   اشاره به نقشهاي  معلم و شاگردان در کتاب معلمان بعنوان روشنفکران بعنوان یک متفکر انتقادي ژیرو 

الي نوشته هاي وي در مورد نقشهاي معلم   استخراج کرد. که  البهزرا میتوان ا او غیر مستقیم  برخی از اشارات 

  :ها اشاره می کنیم  نقش در زیر  به برخی از این

است  «1تحول جوي منتقد»نظریه انتقادي ژیرو  : یکی از ویژگی هاي معلمان  بر مبناي تحول جوي منتقد -

تحت نقشهاي و  نخست تقسیم می کند  گروه «2باق جوطان »ژیرو معلمان را به دو گروه تحول جوي منتقد و»

فشارهاي  زیادي  را تحمل می کند  در حالیکه گروه دوم جوایز ارتقاء و پاداش هایی را کسب می کند . ژیرو 

ل آفرین می داند که جایگاه  اجتماعی و سیاسی جالب توجهی دارند . نقش معلمان معلمان را روشنفکران تحو

پابندي  به آرمان هاي انتزاعی نیست که آنها  را از زندگی روزمره دور کند بلکه بعنوان عامالن فرهنگی وظیفه 

 (1165، 1ش 177نیاروند ،ایمانی ص د« )آنها  بر دوش گرفتن نقد اجتماعی است

دومین ویژگی معلم را میتوان در احترام او به عقاید و اعتقادات عقاید اعتقادات همه شاگردان :  احترام به -

شاگردان از همه گروها  و نژادها و طبقات اجتماعی دانست . معلم پیرو مکتب انتقادي ژیرو نبایستی تعصب به 

ه یدهاي مخالف آنرا مورد نقد قرار داد. و بخود راه دهند . اینگونه معلمان  توانایی آنرا دارند که به محض ظهور عق

 دور از هر گونه تعصب اجازه بدهند تا دانش آموزان از ایده هاي  خود دفاع کنند.

نظریه پردازان نقادي در صددند تا بر مبناي نقادي هاي خود مدرسه را اصالح کنند به نحوي که مدارس به »

نسل جوان به روي حقوق ومسئولیت هاي راستین اخالقی فضاي عمومی ودموکراتیک تبدیل شوند .تا دیدگاه 

  ( 1166، 451)گوتک ،ترجمه پاک سرشت ،ص « ،سیاسی ، اقتصادي ومدنی خویش باز گردد

                                                   
1 -critically transformative 
2 -Accommodating 
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معلم منتقد بدلیل برخورداري از بینش و خود و دیگران :  توانایی رشد خود و خالقیت در بازسازي-0

نگرش مثبت  به همه  هم نوعان این قدرت را دارد که متناسب  با رشد حرفه اي اش آنرا  بازسازي نمود و به 

 .شاگردان نیز کمک کند همگام  با او در جهت تحول خویشتن  خالقیت خود را بکار ببرند 

هاي معلم بر مبناي دیدگاه انتقادي ژیرو به روز بودن اطالعات : از دیگر ویژگی شناخت کافی از مسائل روز-4

واگاهی وي از خطرات احتمالی موجود در جوامع و بویژه شناخت او ازمسائل جوانان در مدارس است. معلم اگر از 

تخاب این داشهاي روز وخطرات احتمالی آنها براي دانش آموزان آگاهی کافی نداشته باشد نمی تواند آنها را در ان

مسیر صحیح راهنمائی کند .از اینرو آگر معلمان از دانش روز برخوردار باشند از طریق برگزاري کارگاهها 

سمینارهاي در مدرسه میتواند در خصوص خطرات احتمالی مواد مخدر یا فضاي مجازي اینترنت وغیره که امروزه 

م خود از اینگونه مسائل شناخت کافی نداشته جوانان را بخود مشغول کرده آگاه سازند .بدیهی است که اگر معل

 باشد چگونه می تواند شاگردادن را شهروند منتقد بار آورد.

آموزان را به گفت و شنود در کالس با دیگران تشویق کند  معلم در مدارس باید دانش -1نیز معتقد است  فریره

آموز را تشویق کند تا خود معلم باید دانش -1آموزان را به بحث گروهی بر سر یک مسئله هدایت کند.دانش-2

 گردد.آموز فردي نقاد بارآید و باعث رشد خالقیت میمسئله طرح کند زیرا باعث میشود دانش

 جریان در اي ویژه جایگاه که هستند آفرین تحول روشنفکران مثابه به معلمان ژیرو انتقادي وتربیت تعلیم در

 بطور را الزم فرصتهاي شاگردان همه تا کنند می تالش وشرایطی امکانات کردن فراهم با آنها.دارند وتربیت تعلیم

 دانش به وهرگز آفریند می تحول نیز خود معلمان اینگونه. باشند داشته خود وافکار عالئق طرح جهت در مساوي

 رسمی غیر درسی برنامه شکل به وچه رسمی بصورت چه را گروهها دیگر ویا  خود و ارزشهاي عالئق آموزان

 (.1114، 11) صالحی ، ص .کنند نمی تحمیل وپنهان

 ترکیب علمی صورتی به را عمل و اندیشه بایستی هوشمندانه تغییري در معلمان الرن، مک و ژیرو اعتقاد به

 . بکارگیرند شوند، متفکر و فعال شهروندانی که این براي آموزان دانش آموزش در و نمایند

 

 مدارس انتقادينقش هاي  دانش آموزان در 

 :توان به چند ویژگی بصورت مختصر اشاره کرد می و فریره هاي شاگردان  بر طبق نظر ژیرو نقش در خصوص

 .توانایی و جرات سوال پرسیدن.-1

 . اجتماعی–مشارکت فعال  در امور سیاسی  -2

 .تالش براي اصالحات تربیتی در مدرسه -1

 داشتن روحیه نقد منطقی .-4
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 سیدن به خودآگاهی)فریره(.تالش براي ر-1

یکی از ویژگی هاي شاگردان در تعلیم وتربیت انتقادي  داشتن روحیه نقد منطقی است. شاگردان از طریق نقد 

منطقی گزاره ها میتوانند به پرورش روحیه انتقادي خود کمک کنند.این مساله میتواند بقول فریر و هابرماس به 

ش شهروند انتقادي وي کمک کند.براین اساس شاگردان نبایستی چشم رهائی بخشی آنها وبقول ژیرو به پرو

وگوش بسته هر عقایدي را قبول کنند وخود را دستاویزي براي کمک به سلطه واقتدارگروه ذي نفع قرار دهند.اگر 

آنها معلمان با طرح نظراتی قصد القائ ایده خاصی به شاگردان باشند آنها بایستی با نقد منطقی و پس از وارسی 

 را بپذیرند.

 

 فضاي آموزشی مدرسه انتقادي

آنچه که زبان حال فریره بعنوان متفکر انتقادي تعلیم وتربیت بود آنست که مدارس جداي از جامعه نبود  . فضـاي  

 تعلـیم  عنـوان  بـا  اي مقالـه  یـک  در ژیـرو  هنـري  عمومی مدرسه بعنوان یک فضاي دموکراتیک محسوب میشود .

 آمـوزش  شـیوه  و جوانـان   یـادگیري  از انتقاد به( 2001)  دموکراسی وعهدار آموزشی نظام منتقد وجوانان وتربیت

 آمـوزش  شـغل  بـا  ارتبـاط  در جوانـان  بـه  صـرفا  عـالی  آموزش ومراکز دانشگاهها واینکه پرداخته دانشگاهها کنونی

 وتوصیه پردازد می دانشگاهها طریق از ومعرفت دانش انتقال صرفا وظیفه از نقد به پیمایند می را خطا راه میدهند

 چنـین  در بشـوند  دموکراتیـک  هـاي  محـیط  بـه  تبـدیل  کـه  باشد طوري دانشگاهها کنونی فضاي اگر که کند می

 ایجـاد  آنهـا  بـراي  را فرصتی فضایی چنین.  کرد خواهند پیدا را انتقادي شهروند تمرین فرصت دانشجویان صورتی

 کنند. انتقادي مداخله جهان در اجتماعی عامالن بصورت کردکه خواهد

هاي هاي آموزشی که بتوانند تفکر انتقادي را پرورش دهند بطور مسلم داراي ویژگیهایی متفاوت با محیطمحیط

آموز براي شرکت در فعالیتهاي تفکر انتقادي دانش "( معتقد است1111آموزشی رسمی است. تکر به نقل از گوچ)

از دارند تا احساس آزادي نمایند و شرایط مختلف را مورد آزمایش قرار تالش و کشف و بیان نقطه نظرات، نی

 دهند.

 کند: تکر پیشنهادهاي را براي ایجاد یک محیط آموزشی مناسب براي آموزش تفکر انتقادي به شرح زیر بیان می

 آموزان احترام بگذارید.به دانش -

 منعطف باشید. -

 تفاوتهاي فردي را بپدیرید. -

 مثبت از خود نشان دهید. گرایشهاي -

 هر پاسخی را مورد تقدیر و توجه قرار دهید. -
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 آموزان فعال باشند.اجازه بدهید دانش -      

( چنین بیان داشتند تفکر انتقادي در محیطی که مشوق جستجو و تحقیق است تقویت می 1112کیف و البرگ)

آموزان با معلم تعامل داشته تنظیم شود که دانششود. آنان پیشنهاد می کنند که موقعیت آموزشی به گونه ي 

 باشند و از حالت انفعال خارج شوند.

یابد که شاگردان وقت کافی براي تمعق و تفکر داشته باشند. موفقیت بیشتر در تفکر انتقادي زمانی پرورش می

کنند. شاگردان به یزمینه پرورش تفکر انتقادي بستگی دارد به جوي که استاد در کالسهاي درس خود ایجاد م

آرامی به نقشهاي فعال بحث و گفتگو حل مسئله هدایت شوند.شاگردان با دقت بسیار منتظرند که ببیند استادان 

 گذارند. تا چه حد به اظهارنطرهاي آنها احترام می

ه آموزان بمی توان گفت بهترین محیط کالس در س براي پرورش تفکر انتقادي محیطی است که در آن دانش

 مهمانانی می مانند که از آنها بخوبی استقبال می شود و استادان به منزله میزبانان مهمان نواز عمل کنند.

 

 اهداف مدرسه انتقادي

 با توجه به نظرات متفکران انتقادي)اپل، فریره،ژیرو( اهداف زیر را می توان براي مدارس انتقادي بیان نمود:

 .بپردازد  اندیشیدن به تهدید و ترس بدون آموز دانش که آورند می فراهم را شرایطی معلم و کالس -1

 نه معلم محافظه کار است ونه دانش آموز باید محافظه کارانه عمل کند. .نیست کاري محافظه محل کالس-2

 .فرهنگی و سیاسی نژادي، اعتقادي، جنسیتی، تامالحظ عاري و ها رقش تمام براي باز محیطی کالس-1

درسی مدرسه مملو از مسائل چند فرهنگی قومی واقلیت هاي مذهبی وسیاسی است که در آن دانش برنامه   -4

 آموزان ومعلمان فعاالنه وبدور از تعصب در گفتگو ونقد مشارکت دارند.

 ز هر طبقه یا گروهی حق تحمیل عقاید به گروه هاي دیگر ندارد.هیچ معلم ویا دانش آموزي ا  -  7

 ها وارزیابی قابلیت ها وکاستی هاي آنها از مهمترین مسائل مدرسه وکالس است.خالقیت نقد ایده  -7

مدرسه انتقادي همه فرصت هاي آموزشی براي بروز خالقیت ها وجانبداري از ایده هاي برتر وجدید براي  در -5

 همه دانش آموزان  ومعلمان فراهم است وتوام با گفتمان صورت می گیرد

داراي روحیه نقد پذیري وجرات انتقاد از مسائل روز ومسائل سیاسی ، قـومی ونـژادي را    معلمان ودانش آموزان -6

 دارند.

نظر به اینکه به نظر برخی از صاحبنظران ومتفکران انتقادي از جمله هورکهایمر وآدرنو وگرامشـی ، رسـانه هـا     -1

سـه وبـویژه در دروس جامعـه    نقش مهمی در ایجاد سلطه وصنعت فرهنگی دارند از اینـرو در فضـاي عمـومی مدر   

شناسی وعلوم اجتماعی معلمان وشاگران فرصتی پیدا خواهند کرد کـه از طریـق نقـد مـداوم پیامـدهاي آموزشـی       
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 چنین رسانه هایی در فرایند آموزش غیر رسمی به بحث وگفتگو بپردازند.

 

 الگوي پیشنهادي

 

 جدول کلی مولفه ها وعناصر و ویژگی هاي الگوي مدرسه انتقادي

 

 

اهداف تعلیم و 

 تربیت انتقادي

درتعلیم معلماننقشهاي

 انتقاديتربیت

آموزان دانشنقشهاي

 وتربیت انتقاديدرتعلیم

آموزشی مدارس فضاي

 انتقادي

 اهداف مدارس انتقادي

و جرات سوال  توانایی تحول جوي منتقد پرورش شهروند منتقد

 .پرسیدن.

 منعطف باشید.

 

بدون ترس و تهدید به 

 اندیشیدن بپردازند

توجه به مسائل 

اجتماعی و سیاسی 

 هاهمه گروه

احترام به عقاید  -

 دانهمه شاگراعتقادات

مشارکت فعال  در امور  -

 اجتماعی–سیاسی 

.کالس محل محافظه کاري  تفاوتهاي فردي را بپدیرید

 نیست

توانایی رشد خود و - رفع تبعیض نژادي

خالقیت در بازسازي خود و 

 دیگران

تالش براي اصالحات تربیتی 

 در مدرسه

گرایشهاي مثبت از خود 

 نشان دهید.

 

خالقیت نقد ایده ها و 

ارزیابی قابلیت ها و کاستی 

 ها

تعریف نقشهاي جدید 

 براي معلمان

شناخت کافی از مسائل 

 روز)ژیرو(

هر پاسخی را مورد تقدیر و  داشتن روحیه نقد منطقی-

 توجه قرار دهید.

 

بروز خالقیت ها فرصت براي 

 و ایده هاي برتر براي همه

تغییر و بازسازي 

محتوي برنامه 

 درسی)ژیرو(

آموزان به تشویق دانش

 گفت وشنود در کالس

تالش براي رسیدن به 

 خودآگاهی)فریره(

آموزان اجازه بدهید دانش

 فعال باشند

برنامه درسی مدارس مملو 

 از مسائل چند فرهنگی

آموزان به تشویق دانش احترام به یادگیرندگان

 بحث گروهی

تالش براي حفظ حقوق دیگر 

 دانش آموزان

ایجاد مساوات در توجه به 

 نظرات

مدرسه محیط باز براي تمام 

 قشرها

آشکارسازیی واقعیت 

 از طریق طرح مسئله

آموزان به تشویق دانش

 طرح کردن مسئله

امکان طرح مسائل جامعه  حساس نسبت به مسائل روز

مدرسه وجو در فضاي 

 کالس

تحمیل نکردن عقاید به 

 گروهاي دیگر

آزادي نه رام سازي 

 انسانها

آگاهی بخشی به اهداف 

 استثماري گروه سلطه گر

مقاومت در برابر اهداف سلطه 

 گرانه

فضاي دموکراتیک وبدون 

 ارعاب وتهدید

استقبال از آزادي اندیشه 

 ودموکراتیک
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برنامه است. الگو مانند نقش یک معمار در ساختمان است. منظور از الگو، یک الگو پردازي جنبه اي خالق از طرح 

 شکل یا چارچوب معین از برنامه است. براي ارائه یک الگو براي چارچوب مدارس انتقادي باید همه عوامل از قبیل

ربیت انتقادي باید به آن آنچه که در تعلیم وت .هدف، معلم، دانش آموز، فضاي آموزشی، ............را در نظر گرفت  

توجه شودعبارتند از: دانش آموزان انتقادي ،معلمان انتقادي انتقادي وبرنامه درسی انتقادي و در راس آن هم 

میتوان مدرسه انتقادي را مجسم ساخت که شکل کلی چنین الگویی براي چارچوب مدرسه انتقادي در نظر 

 گرفت.

 

 نتیجه گیري

با توجه به نقش اساسی مدارس و روش هاي حاکم بر آنها، باید به صورتی طبق یافته هاي این پژوهش 

سازماندهی شوند که دانش آموزان  به جاي ذخیره سازي حقایق علمی با مسائل که در زندگی واقعی با آنها مواجه 

 می شوند درگیر شوند.

آنچه در جامعه امروز ما، نیاز است برنامه ریزي دقیق و گنجاندن اجباري دروس و مطالبی است که گسترش 

دهنده تفکر انتقادي در بین افراد جامعه باشند. در این میان آموزش وپرورش مهمترین و کلیدي ترین نقش را بر 

 عهده دارد. زیرا پرورش نسل آینده را در برنامه ي کاري دارد. 

آموز منتقد باید از معلمانی که داراي توانایی باالیی در این زمینه هستند وزش و پرورش براي پرورش دانشآم

حداکثر بهره را ببرند. و روشهاي سنتی را کنار بگذارند و به جاي آن از روشهاي جدید استفاده کنند. معلمان 

گونه روشها و رویکردها آشنا بوده و از آنها در گرامی که در این زمینه پرچم دار محسوب می شوند باید با  این 

 اداره کالس و آموزش دروس گوناگون استفاده نمایند.

در تحلیل نهایی می توان بیان داشت که وظیفه وکارکرد تعلیم وتربیت سنتی، حفظ وضع موجود بود، اما چون 

ي مختلف پیدا کرده است، دیگر نمی تعلیم وتربیت امروزي آمیختگی بسیاري با اقتصاد، سیاست، فرهنگ و باورها

توان ماهیت آن را به همان شیوه اي که قبال تعریف وتحدید می شد، تعریف نمود؛ لذا مشکل اصلی دست 

اندرکاران تعلیم وتربیت این خواهد بود که چگونه باید کوششها وفعالیتهاي تعلیم وتربیت را براي ساختن جامعه 

و اجرا نمایند که ضدیت وتبعیض را درآن جامعه کاهش دهند ویا رفع  اي دموکراتیک و مساوات طلب طراحی

نمایند؛ نظریه پردازان انتقادي واز جمله ژیرو براین باورند که با انسان سرکوب شده وسلطه پذیرنمی توان جامعه 

ایگزین نمود را به جامعه مطلوب سوق وتوسعه داد واینان معتقدند که باید روابط جدیدي را به جاي روابط قدیم ج

 تا بتوان از طریق تعلیم وتربیت به آرمان هاي مطلوب رسید. 
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 پیش فرض های فلسفی نظریة شناختی پردازش اطالعات بر مبنای فلسفه کانت

 

 8، دکتر محبوبه فوالد چنگ3علیرضا مقدم

 

 چکیده

گسترده  که تالش هاي فکريیکی از مباحث اساسی در قلمرو تعلیم و تربیت موضوع فلسفه تعلیم و تربیت است 

تبین نتیجه آن شکل گیري مکاتب و دیدگاههاي مختلفی در این زمینه است.  واي پیرامون آن صورت گرفته 

ناسی مستلزم انجام تحلیل هاي تطبیقی میان مفروضات فلسفی قابلیت فلسفه تعلیم و تربیت براي مطالعه روانش

شناسی مطرح نمود   یادگیري را به عنوان شناختتوان  نظریه هاي روانشناسی و فلسفه است. از دیدگاه فلسفی می

پردازد، شناخت شناسی بخشی از فلسفه است که با  که به بررسی خاستگاه، ماهیت، حدود و روشهاي اطالعاتی می

ماهیت دانش سرو کار دارد. بنابراین در مقاله حاضر که با هدف شناخت پیوندهاي میان فلسفه و روانشناسی که 

کند، مسئله یادگیري در نظریه پردازش اطالعات که معادل پیش فرض  کمک هردو تعالی و می تواند به رشد

 - تحلیلی روش به شناخت در فلسفه است بر اساس فلسفه کانت مورد مطالعه قرار می گیرد. پژوهش حاضر

رسی مفهوم ابتدا به بر استنتاجی که از روش هاي معمول در فلسفه می باشد صورت گرفته است، براي این منظور

یادگیري در روانشناسی و نظریه پردازش اطالعات به طور اخص و سپس به مسأله شناخت در فلسفه به طور کلی 

و فلسفه کانت بصورت مشخص پرداخته شده است. با اتکاء به یافته هاي این پژوهش می توان گفت نظریه کانت 

نیم، هم تحت تأثیر تجربه حسی حاصل از جهان تجربی که معتقد بود: آنچه را که ما به طور هشیار تجربه می ک را

قرار دارد و هم متأثر از قابلیت هاي فطري ذهن است، زیر بناي شناخت در نظریه شناختی پردازش اطالعات 

 .است

 ، شناخت، کانت، معرفت شناسیحسیپردازش اطالعات، یادگیري، تجربه  :واژه های کلیدی

 

 مقدمه. 3

از آن جمله مطالعه انسان تنها در قلمرو فلسفه ممکن بود. از فلسفه در بدو پیدایش شامل همۀ علوم می شد، 

دیرباز فلسفه خود را متولّی روان شناسی می دانسته است؛ زیرا کاوش هاي روان شناختی همزمان با طلوع فلسفه 

                                                   
؛ تهران، خیابان کمالی، کوچه مسجد امام رضا، بن بست 01127110254  دانشجوي دکتري تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شیراز؛  - 1

 alirezamoghadam1354@gmail.com ،1، واحد70دوم، پالک
 mfouladchang@yahoo.com؛ 1151072127دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز؛ دانشیار  - 2
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 -وران فلسفه یونان باستان تا اواخر قرن نوزدهمیعنی از د -قرن قبل 24آغاز گردید و تفکر روان شناختی بیش از 

(. فلسفه در 17: 1157بخشی از فلسفه به شمار می رفت و در بطن آن رشد یافت)میزیاک و استات سکستون،

طول دوقرن و نیم نظریه هایی را صورت بندي کرده است که مبناي فلسفی روان شناسی نوین را تشکیل می 

طریق پیش فرض هاي پنهان و آشکاري که ریشه در تعالیم فلسفی داشته،  دهند. هر مکتب روان شناسی از

تکامل یافته است و نظریه هاي روان شناختی اغلب تحت تأثیر یا ملهم از اندیشه فلسفی گذشته یا معاصر می 

ذشته باشند، به گونه اي که با در نظرگرفتن زیرساخت فلسفی مکاتب، می توان ربط آن ها را به تعالیم فلسفی گ

 انسان که باشد معتقد فیلسوفی اگر .(451پیدا نمود و آنها را طبق مبانی فلسفه شان طبقه بندي کرد)پیشین: 

 روان با او مکتب با متناسب شناسی روان که پیداست هست، نیز غیرمادّي روح یک صاحب مادي، جسم بر عالوه

 می فرق نیست، مادّي جسم همین از غیر چیزي انسان است معتقد که دیگري فیلسوف مکتب با متناسب شناسی

 بحث .است « شناخت» بحث آن و دارد وجود شناسی روان و فلسفه میان نیز دیگري پیوند این، بر عالوه .کند

 شناخت در آن قواعد و آدمی ذهن حقیقت از آن در که است فلسفه مهمّ هاي بحث از یکی معرفت، بحث یا شناخت

 نیز شناسی روان در بحث همین است، انسان روانی افعال از یکی که شناخت آنجا از آید. میان به سخن خارج عالم

خاستگاه،  بررسی به که نمود مطرح شناسی شناخت عنوان به را یادگیري توان می فلسفی دیدگاه از .است مطرح

علیهذا بررسی برخی از از ریشه هاي فلسفی و روانشناختی می  .پردازد می اطالعاتی روشهاي و حدود ماهیت،

از طرف دیگر ثمره اي (. 15: 2006شانک، تواند سنگ بنایی باشد در کاربرد نظریه یادگیري در تعلیم و تربیت )

آورد. که از چنین مباحثی انتظار می رود این است که زمینه تکوین نظریه هاي استوارتري را در روانشناسی فراهم 

استواري نطریه هاي روانشناختی، همچنان که از سویی بر یافته هاي متقن تجربی وابسته است، از سویی دیگر در 

گرو استحکام مفروضات و بنیان هاي فلسفی این نظزیه هاست. ضعف ها و قوت هاي مفروضات فلسفی هر نظریه 

د و به این ترتیب، عمرکوتاه یا بلند نظریه ها روانشناختی عمالً در جریان بسط و گسترش آن جلوه گر خواهد ش

ر نگاه اول، روان شناسی د (. 250: 1156تا حدي مرهون تزلزل یا استحکام بنیان هاي فلسفی آنهاست )باقري،

علمی کامالً تجربی به نظر می رسد که از فلسفه، که دانش عقلی و استداللی است، جدا می باشد. اما با کمی تامل 

فت که روان شناسی آن چنان به فلسفه نزدیک است که نمی توان روان شناس صاحب نامی را پیدا می توان دریا

کرد که، صرف نظر از نگاه مثبت و یا منفی اش به فلسفه، معتقد به نوعی فلسفه و نظریه فلسفی نباشد، و 

ریه خود قرار نداده همچنین مکتبی روان شناختی پیدا نمی شود که اصل یا اصولی از فلسفه را پیش فرض  نظ

از آنجا که  نظریه هاي روانشناسی همواره  داراي مبانی فلسفی هستند، در مقاله  (.104-101: 1162باشد)حاتمی،

حاضر تالش شده است که  پیش فرض هاي فلسفی نظریه پردازش اطالعات شناختی به طور عام و شناخت به 

از منظر فلسفه کانت بررسی و از این منظر مورد ارزیابی  عنوان اصلی ترین  پیش فرض این نظریه به طور اخص،



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

116 

این بحث چنانکه خواهیم دید، گواه آن است که شناخت موضوعی ریشه دار، اصیل و با بنیاد است  قرار می گیرد.

و از دیدگاهها و مکاتب فکري و فلسفی گوناگون مورد حمایت و پشتیبانی قرار دارد و به عبارتی داراي توجیهات 

نی متنوعی در وراي مفاهیم روانشناسی است. چنانچه پیش فرض هاي یک علم از  چندین منظر مورد تایید عقال

که این امر مراد این پژوهش نیز می باشد. بر این اساس این  .واقع شود، استواري و استحکام آن فزونی می یابد

عات، نائل گردد و در راستاي این گفته مقاله بر آن است تا به درک درسی از مبانی فلسفی نظریه پردازش اطال

گذشته تنها به خاطر آینده جالب است، و همه ارزش و اهمیت واقعی خود را تنها در پرتو حال به  "جورج سارتون

بررسی تحلیل و آنچه در این نوشتار مدّ نظر است، . ( 14: 1157)میزیاک و استاوت سکستون،"دست می آورد

است. در این پژوهش نخست  بر اساس فلسفه کانت یري شناختی پردازش اطالعاتدر نظریه یادگ مفهوم شناخت

توضیحی در معرفی مفهوم شناخت در نظریه پردازش اطالعات و فلسفه کانت می آید و در ادامه به بررسی 

 و در نهایت جمع بندي ژوهش می آید. تطبیقی شناخت از نظر کانت و نظریه پردازش اطالعات می پردازیم.

 

 مبانی نظري .8

در این بخش با پرداختن یه مفهوم یادگیري و تعاریف مختلف آن آغاز می کنیم. سپس به مکاتب عمده     

 روانشناسی یادگیریم می پردازیم و در ادامه نگاهی به مسئله شناخت در فلسفه می افکنیم.

 

 تعریف یادگیري 8-3  

علل، فرایندها و پیامد هاي یادگیري، دیدگاه هاي متفاوتی همۀ مردم موافقند که یادگیري مهم است اما در باره 

تعریف خاصی از یادگیري که بطور عام به وسیلۀ همۀ نظریه پردازان،  شاید معتقد است که در واقع "دارند. شوئل

پژوهشگران علم روانشناسی، یادگیري را از  (.2006)شانک، "محققان و کارورزان مورد قبول باشد وجود ندارد

اههاي مختلف مورد بررسی قرار داده ویافته هاي آنان، در توجیه و تبیین پدیده هاي یادگیري، به نظریه دیدگ

(.  یادگیري را می توان به صورت هاي مختلف تعریف کرد: کسب 202: 1157هاي متفاوتی انجامیده اند)سیف،

کردن مسائل. همچنین می توان  دانش و اطالعات، عادت هاي مختلف، مهارت هاي متنوع و راههاي گوناگون حل

یادگیري را به عنوان کسب رفتارها و اعمال مفید و پسندیده و اعمال مضر و ناپسندتعریف کرد. این نشان می 

دهد که یادگیري حوزه بسیار گسترده اي را شامل می شود. معروف ترین تعریف یادگیري عبارت است از: فرایند 

بین  1ادوارد تولمن(. 10:  1111ار یا توان رفتاري که حاصل تجربه است)سیف،ایجاد تغییر نسبتاً پایدار در رفت

                                                   
1 . Edward Tolman 
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بیان داشت که یادگیري ممکن است  1عملکرد و یادگیري تمایز قائل شد. وي با طرح مفهوم یادگیري نهفته

 تقریبا تغییر توان می را یادگیري (.120: 1157، شایستهبالفاصله خود را در عملکرد فرد نشان ندهد)اسماعیلی و 

ت. آن دسته از تغییرهاي رفتاري که ناشی از بلوغ و پختگی دانس آید می وجود به تمرین نتیجه در که رفتار دایمی

است یا بر اثر شرایط و اوضاع موقت سازواره پیدا شده است)نظیر خستگی یا حاالت ناشی از مصرف دارو( در شمار 

 یادگیري،: اند کرده تعریف چنین را یادگیري شناسان، روان از اي عده .(116: )اتکینسونگیرد. یادگیري قرار نمی

 نیز شناسان روان از دیگر برخی. آید می پدید زنده موجود رفتار در آموزش یا تجربه اثر بر که است تغییري

 تعریف این در. اند کرده عنوان دهی پاسخ ظرفیت یا گرایش توانایی، در پایدار نسبتا هاي دگرگونی را یادگیري

 (.27: 1157آید)پارسا، می پدید رفتار تغییر از پیش یادگیري که است شده تاکید

 

 مکاتب و دیدگاه هاي مربوط به شکل گیري یادگیري -8-8

شناسی یادگیري است و این بدان سبب است که  ویژگی مهم در تاریخ روانها و مکاتب مختلف،  وجود گرایش

تاریخ  با فرض هاي بنیادي متفاوت مورد برسی قرار گرفته است.ها و انواع گوناگون دارد و یادگیري، جنبه

بر جنبه بخصوصی از یادگیري تاکید  یادگیري هر یک از مکاتبروانشناسی نشان می دهد که 

مهم ترین مکاتب روانشناسی یادگیري مکتب رفتارگرایی و مکتب شناختی  .(217: 1157سیف،)اند کرده

 اسیاس فرض. اند داده انجام رفتارگرایان را یادگیري عمده بررسی هاي آغازین درباره (. بخش202است)همان: 

وع شرطی سازي، پایه اساسی هر نوع یادگیري ن از اي ساده روابط که؛ این از بود عبارت ها آن

که صرف نظر از موضوع در این رویکرد مفروضه بنیادي دیگري نیزاین بود  .(417: 1151)اتکینسون،است.

خواه یادگیري راه ماز توسط  -یادگیري یا نوع آموزنده، سلسله قوانین بنیادي واحدي بر یادگیري حاکم است

به نقل  1151،1116و خواه یادگیري تقسیم اعداد به روش طوالنی توسط کودکان )اسکینر موش مطرح باشد

فتارگرا موضوع مهم علم روانشناسی رفتار آشکار موجودات (. بطور کلی براي روانشناسان ر414: 1151اتکینسون، 

زنده است، و پدیده هاي دیگر روانشناختی از جمله اساس، ادراک، اندیشه و سایر فرایندهاي ذهنی را در پرتو 

رفتار آشکار مورد بحث و بررسی قرار می دهند. روانشناسان رفتارگرا، یادگیري )چه ساده و چه پیچیده( را 

تارهاي مختلف می دانند و نحوه کسب رفتار راغالباً با فرایندهاي شرطی سازي توجیه می راکسب رف

ناختی، ارتباط ش یادگیري نظریه طبق (. مکتب مهم دیگر، مکتب شناختی است. بر207-207: 1157کنند.)سیف،

ات در ذهن و به شود. بلکه پردازش اطالع بین محرک و پاسخ بر اساس مجاورت یا تقویت به یادگیري منجر نمی

شود. در این نظریه اعتقاد بر این است که  ها باعث یادگیري می ک دست آوردن دانش و شناخت از ارتباط محر

                                                   
1 . Latent learning 

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=32479#_ftn1
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=32479#_ftn13
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=32479#_ftn8
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، شایسته)اسماعیلی و یادگیري ممکن است صورت گرفته باشد، بی آنکه در رفتار ظاهري افراد مشاهده گردد.

ازسویی دیگر روانشناسان شناختی رفتار را به صورت وسیله یا سرنخی براي استنباط و استنتاج  (120: 1157

پدیده هاي شناختی یا آنچه در ذهن انسان می گذرد مورد توجه قرار می دهند. براي شناخت گرایان برخالف 

فرد موضوع اصلی علم روانشناسی نیست، بلکه عالقۀ آنها بیشتر معطوف است به فرایند رفتارگرایان رفتار آشکار 

هاي ذهنی که به اعتقاد آنان رفتار ناشی از آنهاست. از این رو، یادگیري براي شناخت گرایان تغیرات حاصل در 

روانشناختی از  نظریه پردازي (.207: 1157فرایند هاي درونی ذهنی است نه تغییر در رفتار آشکار)سیف،

زیر سلطۀ رفتارگرایی بود، با این دیدگاه که روانشناسی علمی باید خود را به مطالعه رفتار قابل  1170تا  1120دهۀ

روانشناسی هم شناختی است و هم رفتاري، بسیاري از ایده هاي نظري در 1170مشاهده محدود کند. اما از سال 

که می تواند  1170امپیوتر، به دلیل توسعه رایانه هاي دیجیتال در روانشناسی در پنجاه سال گذشته از علوم ک

اطالعات بسیاري را طریق مکانیسم هاي خودپردازش کند، سرچشمه گرفته اند. روانشناسی در حال حاضر به 

عنوان جزئی از علوم شناختی، موضوعی میان رشته اي از ذهن و هوش، شامل؛ حوزه هایی از علوم اعصاب، هوش 

 (. Thagard،2007)ی، زبان شناسی، انسان شناسی و فلسفه استمصنوع

 

 نظریه پردازش اطالعات شناختی -8-0

 اطالعات چگونه، توجه می کنندحیطی م رویدادهايبه  چگونه مردمبر اینکه  1پردازش اطالعات شناختی نظریه  

ربط می دهند، چگونه دانش تازه را در  در حافظه موجود د و به دانشنآموخته شوتا  را رمزگردانی می کنند

 ) شوئل. به نقل از می کنند تمرکز دارند بازیابیمی کنند و چگونه  آنها را وقتی نیاز دارند  ذخیره حافظه  

(. اما باید اذعان نمود که پردازش اطالعات شناختی نام یک نظریه تنها نیست بلکه یک نام 214: 2006شانک،

شم انداز هاي نظري که به توالی و اجراي رویداد هاي شناختی سروکار دارند، به کار کلی و عمومی است براي چ

می رود.  به عنوان یک رشته علمی پردازش اطالعات شناختی تحت تاثیر پیشرفت هاي صورت گرفته در فناوري 

شناختی دیگر چون  ارتباطات و رایانه قرارگرفته است. محققان معتقدند که پردازش اطالعات در تمام فعالیت هاي

: ادرک، مرور ذهنی، تفکر، حل مسئله، به خاطر سپردن، فراموش، و تصویربرداري ذهنی دست اندر کار است. پایه 

( ذهن یک سیستم ب .و مبناي این نظریه به شرح زیر است:  الف(انسان ها پردازش کننده ي اطالعات اند

ذهنی است. د( یادگیري  عبارت است ازکسب بازنمایی پردازش اطالعات است. ج(شناخت یک رشته  فرآیندهاي 

 (.214 همان:هاي ذهنی )

 

                                                   
1. Cognitive information procesing 

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=32479#_ftn12
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=32479#_ftn12
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 مدل هاي پردازش اطالعات:-8-4

 مدل اتکینسون و شیفرین : -8-4-3

این مدل تحت عنوان مدل مخزن نیز گفته شده است. اصالح مخزن از این باور منشا گرفته است که اطالعات    

مخازن دریافت حسی, حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند مدت, اخذ, پردازش و در سه واحد نظام که عبارتند از 

حفظ شوند. سه واحد یاد شده سخت افزار نظام را تشکیل می دهند. اتکینسون و شیفرین معتقدند که آنها فطري 

یت بوده و در کلیه افراد یکسان می باشند, ولی هر سه قسمت از جهت سرعت در پردازشگري اطالعات , محدود

هاي دارند و مخازن گیرنده هاي حسی و حافظه کوتاه مدت از جهت گنجایش نیز محدود می باشند. عالوه بر 

سخت افزار ذهن, این نظام, شامل فرایندهاي کنترل با راهبردهاي نیز می باشد که معادل نرم افزار در نظام 

یستند, اکتسابی اند و افراد در چگونگی کامپیوتر است. برحسب اتکینسون و شیفرین فرایندهاي کنترل, فطري ن

به کارگیري آنها با یکدیگر تفاوت دارند. آنها بیان می کنند که اطالعات در حافظه کوتاه مدت بین پانزده تا سی 

ثانیه بیشتر دوام نیاورد و محو می گردند. مگر آنکه فرایند هاي کنتر ل مانند تمرین ) مرور ذهنی ( وارد عمل 

ی کنند که عالوه بر تمرین , راهبردهاي دیگر مانند سازمان دهی و پرورش موضوع می توانند شوند و بیان م

سهولت بیشتري را در جهت نگهداري اطالعات فراهم آورند. اتکینسون و شیفرین بر این باورند که وقتی اطالعات 

ین است که برخالف محدودیت به حافظه بلندمدت اتتقال یابند اثر آنها پا برجا خواهد ماند, همچنین فرض برا

 .(474: 1161)سیف،گیرنده هاي حسی و حافظه کوتاه مدت حافظه بلند مدت مرز ندارد و نامحدود است

 

 مدل سطوح پردازش اطالعات: -8-4-8

ري اطالعات به سطوح گوناگون پردازش باور دارند. این مدل وجود ردیفی مخازن باظرفیت ظمدل سطوح پردازشگ

یکباره اطالعات در آنها را کنار نهاده و برعکس به این امر تاکید دارد که نگاهداري اطالعات ناشی محدود و جذب 

از چگونگی و ژرفایی است که در آن نظام به تحلیل محرک ها می پردازند. این مدل بر سطوح پردازشگري 

پردازش شوند به  یصورت سطحاطالعات بر فرایندهاي کنترل کننده یا راهبردها تاکید دارد. اطالعاتی که به 

آسانی از خاطر محو می گردند و برعکس اطالعاتی که برحسب معنا پردازش یافته, مدت زمان بیشتري در خاطر 

این مدل حافظه را مطابق با نوع به جاي مکان پردازشی که اطالعات دریافت می کند،  (474همان: حفظ میشوند)

 راه هاي مختلفی براي پردازش اطالعات وجود دارد:مفهوم سازي می کنند. بر طبق این نظریه 

صوتی)آواشناختی، صدا(محتوا را بیش از پردازش  -2فیزیکی)سطحی(: سطحی ترین ابعاد پردازش است.  -1

 (.221: 2006معنایی)معنی(: به عنوان عمیق ترین سطح پردازش)شانک،  -1سطحی گسترش می دهد. 
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 نظریه رمز دوگانه: -8-4-0

ویو است نظریه رمز دوگانه نام دارد.  دوگانه که به نظریه سطوح پردازش نزدیک است و واضع آن پاي نظریه رمز

در این نظریه, گفته می شود که حافظه دراز مدت از دو حافظه متمایز تشکیل می شود که یکی از آن دو 

, اشیاء یا رویدادهاي عینی اطالعات کالمی و دیگري تصاویر ذهنی را در خود ذخیره می کنند. به عنوان مثال 

مانند گربه , گوسفند, تجارب تعطیالت نوروزي, یا دیدار از یک موزه به صورت تصاویر ذهنی ذخیره میشوند. امور 

انتزاعی مانند حقیقت , عدالت, و از این قبیل به صورت کالمی ذخیره می شوند. همچنین بعضی امور که داراي 

ند, مانند خانه , احتماال به هر دو صورت تصویري و کالمی در حافظه ذخیره هر دو ویژگی عینی و انتزاعی هست

 اطالعاتی,  دوگانه رمز نظریه بنابه. باشد غالب بردیگري است  می شوند, اما در این صورت یکی از دو رمز ممکن

دو صورت تصویري و کالمی در حافظه ذخیره می شوند, اما در این صورت یکی از دو  هر به گردانی رمز قابل که

رمز ممکن است بر دیگري غالب باشد. بنابه نظریه رمز دوگانه, اطالعاتی که قابل رمز گردانی به هر دو صورت 

طالب همراه تصویري و کالمی هستند آسان تر آموخته می شوند. شاید به همین دلیل است که توضیح کالمی م

 (.447-447: 1161با شکل و نمودار به یادگیري و یادآوري مطالب کمک بیشتري می کند)سیف،

 

 نظریه پردازش توزیع موازي : -8-4-4

برخالف الگوي اتکینسون و شیفرین که قبال مورد بحث قرار دادیم , اطالعات در هر سه حافظه حسی , کوتاه 

ند, بدین معنی که هر سه بخش حافظه آدمی اطالعات واحدي را با هم مدت و درازمدت همزمان پردازش می شو

 به ابتدا  که کنید نمی عمل صورت این  پردازش می کنند. به عنوان مثال , هنگام خواندن مطالب حاضر, شما به

 بر مدت کوتاه حافظه در گاه ان, آورید در معانی و ها کلمه صورت به را ها آن بعد, کنید نگاه هاي حرف یک یک

بکنید تا اینکه آن ها را به حافظه دراز مدت بفرستید. کاري که شما انجام می دهید) بنا به الگوي  کار آنها روي

پردازش توزیع موازي ( این است که بالفاصله از اطالعات موجود در حافظه دراز مدت تان استفاده می کنید تا 

به گفته اسالوین , حتی در مراحل اولیه ادراک آنچه را که می  کلمه ها و معنی ها را تعبیر و تفسیر نمایید. بنا

نچه انتظار دیدنش را دارید قرار می گیرد, که معنی آن این است که حافظه درازمدت آبینید شدیدا تحت تاثیر 

 (.447)همان:شما با مخزن حسی ) حافظه حسی ( وحافظه کوتاه مدت تان عمل می کند

 

 : نظریه پیوند گرایی -8-4-1 

نظریه دیگري که به نظریه پردازش توزیع موازي بسیار نزدیک است با نام نظریه یا الگوي پیوند گرایی شهرت 

یافته است. این نظریه از دیگر نظریه هاي خبرپردازي جدید تر است و کسان زیادي در پدید آوردن آن سهم 
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مغز به صورت شبکه اي از پیوندها ذخیره می داشته اند. اندیشه اصلی نظریه پیوند گرایی این است که دانش در 

شود, نه به صورت نظامی از قواعد یا مخزنی از اجزاي اطالعاتی پراکنده, بنا به این اندیشه, تجربه از راه نیرومند 

سازي برخی پیوندها و ضعیف کردن بعضی دیگر یادگیري را به وجود می آورد . پژوهش هاي تازه درباره مغز 

ایی را مورد تایید قرار داده اند. نتایج این پژوهش ها نشان می دهند که اطالعات در بخش معینی نظریه پیوند گر

از مغز ذخیره نمی شوند بلکه در قسمت هاي مختلف توزیع می شوند واین کار از راه هاي عصبی پیچیده صورت 

 .(447)همان:می پذیرد 

 

 شناخت در فلسفه 8-1

 ایمان یا داوري پیش باور، صرف از واقعی دانش آن طریق از که پردازد می معیارهایی ایجاد به شناسی معرفت 

-20: 1164  کرایب، بنتون،) هست؟ معرفت حصول و شناخت به قادر انسان آیا که ها پرسش این. شود می جدا

ري در نگاه انسان چگونه حاصل می شود؟ پرسش هایی معرفت شناسانه اند. فرایند یادگی براي معرفت یا(. 11

فیلسوفان اولیه حائز اهمیت بوده و امروزه  نیزهمچنان براي مربیان این امر ادامه دارد. با نگاه به ریشه هاي 

یادگیري و چگونگی رخ دادن آن دو مکتب فکري عمده در مورد ماهیت دانش می بینیم. این دو موضع اصلی را 

 (.Schunk ،2008:5کرد) تقسیم 2و عقل گرایی 1می توان به تجربه گرایی

 

 :دیدگاه عقل گرایی8-1-3  

عقل گرایی عبارت است از این  اندیشه که دانش از خرد و استدالل و بدون توسل به حواس حاصل می شود. 

تمایز بین ذهن و ماده را که به شکل برجسته اي در دیدگاه خردگرایانه درباره دانش تجلی می کند، می توان تا 

ردیابی کرد. او بین دانش بدست آمده از طریق حواس و دانش حاصل از خرد تمیز قائل می شود. نظریه افالطون 

به اعتقاد او اشیاء)مثل درختان ، خانه ها( از طریق حواس بر مردم آشکا می شوند، در حالی که مردم تصورات را  

ن اطراف خود تصوراتی دارند و این با استدالل یا تفکر در بارة آنچه می دانند کسب می کنند. مردم دربارة جها

خرد باالترین قوة ذهنی است، زیرا از طریق خرد است که  تصورات را با تامل و تعمق دربارة آنها یاد می گیرند.

مردم اندیشه هاي انتزاعی را یاد می گیرند. ماهیت واقعی خانه ها و درختان تنها با تامل روي تصورات خانه ها و 

خته شود. یادگیري عبارت است از یادآوري آنجه در ذهن موجود است. اطالعات از طریق درختان می توان شنا

حواس به وسیلۀ مشاهده، گوش دادن، چشیدن، بوییدن یا لمس کردن به جاي تصورات، مواد خام آنها را فراهم 

                                                   
1 .empericist 
2 .rationalism 



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

1004 

هی شده می کنند. ذهن بطور فطري براي استدالل کردن و معنی یابی از اطالعات حسی و ورودي سازماند

(. او معتقد است نظم و انضباط ذهنی آموخته می شود و ذهن ما با تکرار و تمرین، 16-15: 1111است)شانک،

 (.  Edgar،2012، به نقل از Schunk ،2004تقویت می شود )

دکارت، فیلسوف قرن هفدهم فرانسه از معروف ترین عقل گراها است. نتیجه کاوش او در مسئله معرفت آن       

به آن مصون از خطاست. این  که حداقل یک حکم وجود دارد که تشکیک ناپذیر است، بدین معنا که باور بود

است که به اعتقاد وي شک او منجر به جستجوي حقیقت مطلق شده « من می اندیشم، پس هستم»همان حکم 

ظریه این است که ذهن یا است. نظریه معرفت دکارت اساساً از نوع نظریه هاي بازنمایی است. هسته اصلی این ن

اشیاي  1روح به دلیل فرق بنیادینش با جسم، می تواند فقط شامل تصورات باشد که در بهترین حالت بازنمود هاي

فیزیکی هستند. ذهن از فعالیت هاي منحصر به خود برخوردار است و بنابر ماهیتش فعال است. از طریق این 

انتزاعی معرفت یابد در حالی که معرفت حسی در تقابل با معرفت  فعالیت ها، ذهن می تواند به حقایق ریاضی

عقلی، فقط به میانجی تصورات قابل اکتساب است و تطابق این تصورات با اشیاي فیزیکی که در معرض حواس 

فلسفه دکارت به این عقیده جرمی که (. 14-17: 1154قرار می گیرند ناگزیر امري پرسش بر انگیز است)اعتماد،

حقیقی فقط از راه عقل حاصل می شود، وجهه ي نویی بخشید، مضافاً بر اینکه شناخت تجربی را در درجه  معرفت

دوم اهمیت قرار داد. فلسفه دکارت بدین ترتیب موجب بروز بحث فلسفی اي شد که تا صد سال بعد و بلکه بیشتر 

ز پرسش هاي گوناگون در دست داشتند ادامه یافت و فالسفه ي بعد همچنان مجموعه ي پر و پیمان و تازه اي ا

خرد گرایانه بوسیلۀ کانت گسترش  (.دیدگاه76: 1164که ذهنشان را سخت به خود مشغول می کرد)رابینسون،

 یافت که بطور مشروح در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

 

 دیدگاه تجربه گرایی -8-1-8

کرد و به تجربه به عنوان منبعی از دانش رو آورد. و به  تجربه گرایی، عقل گرایی را به همراه روش قیاسی آن رها

دنبال آن گرایشی بسیار مهم نسبت به روانشناسی آغاز شد. تجربه گرایی تاکیدي دو جانبه داشت؛ یکی تجربه و 

منبع اصلی آن یعنی حواس و دیگري کشف ذهن آدمی. روانشناسی که در بطن تجربه گرایی گسترش یافته بود از 

مطالعه احساس و ادراک توجه داشت و از سوي دیگر به تحلیل حاالت ذهنی )میزیاک و استات  یک سو به

 (. در زیر به آراي برخی از نمایندگان این مکتب می پردازیم.16: 1157سکستون،

او بسیاري از اندیشه هاي دکارت را  .( است1504-1712) 2جان الک یتجربه گرای بانیان مکتبیکی از    

                                                   
1 .representatives 

2 .J.Locke 
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درخصوص ذهن و ادراک را  اخذ کرد، الک با دکارت همعقیده بود که تجربه ي ما از طریق جهان همواره غیر 

مستقیم است. همۀ آن چیزي که ذهن ما در واقع تجربه می کند عبارت است از نمایش ها یا صورت هاي ذهنی و 

یچ کونه شناخت مستقیم و بیواسطه از جوهري که جهان از آن ساخته شده این بدین معناسیت که نمی توانیم ه

است، داشته باشیم. الک معتقد بود که معرفت بنیادین انسانی باید از طریق حواس به دست آید. او همچنین بر 

م هاي این نظر بود که آموزه هاي افالطونی و دکارتی در باب تصورات فطري، مضحک و بی پایه است. و اغلب نظا

متافیزیکی بی معنی است. هنگام تولد ذهن انسانی دقیقاً مثل یک لوح سفید است و فقط از راه حواس است که 

 (.  74: 1164می تواند راجع به جهان شناخت اساسی کسب کند)رابینسون،

نها در بهم نیز همچون الک بر آنست که فعالیت ذهن، ت او .است  از تجربه گرایاندیگر  یکی  1دیوید هیوم    

کار خود را با تاکید بر اندیشه اصلی او پیوستن و از هم گسیختن تصورهایی است که تجربه حسی بما می دهد.

نظریه تجربی آغاز کرد: همه تصورات از تجربه حسی می آیند و از این رو تجربه حسی سرچشمۀ و بنیاد هر گونه 

2ه تصور را همان تاثرشناسایی است. هیوم در این اندیشه تا آنجا پیش رفت ک
و تفاوت آنها را فقط در درجه  

همۀ ادراک هاي ذهن را می توان به دو دسته  یا دو نوع  بخش کنیم که تمایز آنها از یکدیگر "روشنی دانست.

نتیجه درجه شدت و روشنی آنهاست. آنهایی که از شدت و روشنی کمتر برخوردارند اندیشه یا تصور بنامیم و 

بکار ببریم. بدینسان مراد من از  -درمعنایی که با نام معمول آن کمی متفاوت است -....نام تاثر را  براي نوع دیگر

impression (. 107-105: 1164،)ز نقیب زاده)تاثیر پذیري، تاثر، نقش پذیري( همه ادراک ها روشن ماست

ستند اما نه اشیاء بلکه در واقع تصویر تصوراتی که پیشینیان آنها  را اشیاء و حقایق در ذهن می دانستند، تصویر ه

ضعیف شدة تاثرات فعلی و حسی می باشند و حتی آنچه معقوالت می نامیم و مرتبه اي بلند براي آنها  قائلیم 

نیستند مگر احساساتی که خفیف شده یا با یکدیگر مرکب گردیده اند. حتی تصورات ذات باري نیز جزء این 

فضایلی که در خویش دارد می بیند از خردمندي و دانشمندي و جز آن مراجعه نیست که ذهن به احوال خود و 

می کند و همان را در مرتبه اعلی و بی پایان براي خدا تصور می کند و همچنان که کور مادرزاد ممکن نیست 

عدوم تصور رنگ و روشنایی داشته باشد ننفس هم اگر از کلیه تاثراتی که از حواس روي می دهد عاري باشد م

خواهد شد. تاثیرات حسی چیست و به چه طریق دست می دهد نمی دانم و تحقیق آن بر عهده فلسفه نیست 

مربوط به علم طب است و وظیفه فیلسوف تحقیق در احوال تصورات و روابط آنهاست. این تصورات که به طریق 

معلوم می شود که ترتیب و تعاقب  مذکور حاصل می شوند پراکنده و بی ترتیب نیستند، مرتبط و مرتب اند. پس

 .2و یکی علیت زمانی و مکانی 1است و یکی مجاورت 1و ارتباط آنها اصول و قواعدي دارد و آن اصول یکی مشابهت

                                                   
1 .D. Hume 

2 .imperssion 

3 .ressemblance 
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مثالً من هرگاه دو نفر را دیده باشم که به یکدیگر شباهتی دارند و یا اینکه آنها را دریک هنگام یا یک جا دیده 

ببینم از دیگري یاد می کنم و یا چون دود ببینم، یاد آتش می کنم پس تنبه و تفکر و  باشم، چون یکی را باز

تعقل یعنی کلیه اعمال ذهنی و عقلی جز این نیست که تصورات را با هم جمع کنند، به اصطالح علماي 

و آن جمع و  نمایند. که آن معانی چنان که گفتیم همه از تاثرات حسی حاصل شده اند 1روانشناسی تداعی معانی

تداعی هم عملی است که به خودي خود و به طبیعت واقع می شود. و علیت که گفتیم جمع تصورات است آن 

هم حقیقتش مسلم نیست و منشاء اعتقاد به علیت همان چیزي است که که منشاء اعتقاد به وجود جوهر 

 (.406: 1166است)فروغی،

 

 نطریه کانت در موضوع شناخت -8-6

 و عینیت مساله در  .است با عین ذهن مواجهه محصول شناخت که آنند بر عقلگرایی و گرایی تجربه اردوگاه دو هر

 تجربه اساساً کانت که طوري به آورد، می در از شکاکیت سر نهایتاً گرایی تجربه شناخت، این دانستن حقیقت

 (.  عقلگرایی72: 1161، به نقل از هوشنگی،  Kemp Smith) داند می شکاکیت مترادف مساوق و بعضاً را گرایی

هگل،  تعبیر به و پذیرد، می مسلم امري چونان را تطابق و سازگاري دلیل، بدون و به تعبیر کانت جزم  اندیشانه نیز

به  دادن اولویت با جزمیت، و شکاکیت از توأمان گریز و حل راه ارائه مقام در می داند کانت واقعی جزماً را معقول

 اندیشی باز با و داند ذهن می صبغه به مصبوغ هم را " عین " شناسا، فاعل به بخشیدن محوریت و شناسی فتمعر

 می تجربی( و اعیان)استعالیی از انحایی و به انواع "عین" چیستی و سرشت بررسی و ، آن متعلق و تصور نسبت

 اطالق و حسی کثرات با آنها و نسبت اعیان این شناختی معرفت و احکام وجودي و لوازم بررسی با سپس رسد. 

 درنهایت و پیشینی تألیفی حکم و کردن حکم فرایند و ثراتک تألیف تا آیدبرمی ددصدر تجربی پیشینی مفاهیم

نظم است، اما اصولی و  شود که عالم خارج آشفته و بی (.کانت یادآور می72همان:دهد) توضیح را حقیقت مفهوم

کند. روان عالم خارج را به  یرا این روان و شعور است که نظم و ترتیب را بر آن تحمیل میرسد، ز منظم به نظر می

گونه  دهد. به نظر او جهان هرگز آن کند و بنا به قانونهاي عقلی و فطري آن را تغییر می وسیله حواس ادراک می

که به جهان نظم و ترتیب  شود. ادراک کلی مردم است گونه که ادراک می شود، بلکه آن که هست شناخته نمی

دهد، اما مدعی است  بخشد. گرچه کانت نقش عقل یا خرد را به عنوان سرچشمه معلومات مورد تایید قرار می می

کند. معرفت مطلقی که جهان خارج در آن دست نداشته باشد وجود ندارد، بلکه  که خرد در قلمرو تجربه عمل می

مختصر  پردازد.  شود و خرد به تعبیر و تفسیر آن می از جهان دریافت میمعرفت به این معنا امري تجربی است که 

                                                                                                                                                          
1 .contiguite 
2 .causalite 

3 .association  didees 
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شود. گر چه آدمیان معرفت را  آنکه خردگرایی بیانگر این واقعیت است که معرفت از راه روان یا اندیشه حاصل می

ت. به عقیده ها دست آورد شعور یا روان اس آورند، اما اندیشه از طریق اطالعات حسی از جهان خارج به دست می

کند، در صورتی که افالطون معتقد بود که  دکارت و کانت خرد براساس اطالعات به دست آمده از جهان عمل می

باید توجه داشت که   .تواند معرفت مطلق به وجود آورد خرد ناب یا خردي که به این جهان تعلق ندارد می

ها الهام، کشف و شهود، علم حضوري و  ین نظریهدهد. در ا هاي شناختی را تشکیل می خردگرایی اساس نظریه

اطالعات حسی جایی ندارند. براساس این شیوه فلسفی هر پژوهش تجربی باید بر بنیاد موازین خرد و تفکر استوار 

ساختمند کننده در نظر گرفت به طور  باشد، نه بر اطالعات حسی محض. کانت ذهن را به منزله امري ساختمند و

شناسی کانت به  معرفتschunk، .(5:2004سازند)ی همه )همچون علت  و معلول( جهان ما را ممثال مقوالت فا

گیري معرفت است. مهمترین تاکتیک کانت در  طور عمده، نتیجه انتقادهاي هیوم از اصل علیت و به تبع آن، شکل

گیري معرفت  شناخت در شکلتر، فاعل شناسا و متعلق  قبال هیوم، تغییر جایگاه سوژه و ابژه یا به عبارت واضح

کند.کانت، مغلطه هیوم را به خوبی تشخیص  از آن، یاد می« انقالب کپرنیکی»است، که خود کانت باعنوان 

کنیم، بنابراین وجود ندارد، یک مسأله روانشناسی است. اگر اینطور  که ما، چون ضرورت را تجربه نمی دهد. این می

، قابل توجیه است که خود هیوم هم، بدان اذعان دارد؟ به هر حال، باشد، پس چگونه ضرورت در علوم ریاضی

کانت در پی آن است تا ضرورت را با زبان فلسفه تبیین نماید. بر این اساس متوسل به مفاهیم و احکام پیشین 

ینیم ب شود. واضح و مبرهن است، که مفاهیم و احکام پیشین هیچ صبغه روانشناسی ندارد، ولی از طرفی، ما می می

اش نسبت به  شناسی است. بنابراین،او باید بین نگرش روانشناسی و دیدگاه فلسفی که قسمتی از کار کانت روان

. کانت .زند مسأله شناخت، یک تالطم وارتباط ایجاد کند، و بدین سان به تعبیر خود، دست به انقالب کپرنیکی می

مگر آن که با ذهن عامل معرفت، مطابق شوند. پس باید توانند متعلق معرفت قرار گیرند،  گوید: اشیاء نمی می

کند. معنی  فرض کنیم که ذهن، فعال است اما این فعالیت به این معنی نیست که ذهن، اشیاء را از عدم خلق می

 آن این است که ذهن، صور شناسایی خود را به اصطالح بر مواد 

اند، یعنی  اي از مفاهیم پیشین صور شناسایی خود گونه کنند واین آیند، تحمیل می خام شناسایی که از بیرون می

دید  (.کانت می242-241: 1161اند، البته ضرورت فلسفی)کاپلسون، اند. بنابراین، داراي ضرورت از تجربه اخذ نشده

تواند در جهان خارج وجود داشته باشد، زیرا  که استحکام بناي معرفت مبتنی بر ضرورت است و این ضرورت نمی

کند تا از  ین صورت، باید با حس ادراک شود و چنین امري، محال است. پس ضرورت را، به ذهن منتقل میدر ا

زیرا او معتقد .آسیب شکاکیت مصون بماند ولی از طرفی دیگر، باید عملکرد ذهن را از منظر روانشناسی بیان کند

طی به فلسفه ندارد. بنابراین، آن را شود و احساس، رب است از طریق احساس، متعلق معرفت به ذهن، منتقل می

گوید: اعیان به وسیله  کند و می باید ازطریق روانشناسی تبیین کند. این است که مسأله شهود حسی را، بیان می
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گیرد. یک  پس درذهن، دوکار صورت می .شود شوند و ذهن از این احساس، متأثر می احساس، به ما عرضه می

گیرد و این کاري  فلسفی. بنابراین، ذهن یا فاعل مدرک، محورشناخت قرارمی سري اعمال روانشناختی و دیگر

است شبیه کاري که کپرنیک درنجوم انجام داد، یعنی خورشید را، محور و مرکز قرار داد و زمین و دیگر سیارات 

ین که صبغه را، درحال دوران به گردخورشید دانست. حال، مسأله مهم این است که چگونه کانت بین مفاهیم پیش

بینیم  کند. توضیح آن این است، که ما می فلسفی دارند و عملکرد ذهن که صبغه روانشناختی دارد، پیوند ایجاد می

مفاهیم پیشین یا مقوالت، ساختار ذهن است، نه عملکرد ذهن وشهود حسی، عملکرد ذهن است، نه ساختار ذهن. 

شود یکی احساس و دیگري فهم و مشارکت هردو  ل میگوید که شناخت بشري، از دو منشأ حاص کانت خود می

قوه، براي حصول، شناخت الزم است. روشن است که احساس، صبغه تجربی دارد و فهم، صبغه فلسفی و بین این 

دو، شکاف عمیقی وجود دارد، پس کانت می بایس میان این دو ارتباط برقرار کند.  ما از یک طرف کثرات داده 

حسی  تحت مقوالت در آید  شهود داده هاي اگر بنا باشداز طرف دیگر تعداد مقوالت را،  هاي حسی را داریم و

براي حل این مسأله کانت متوسل به  تخیل باید تناسب و تجانسی بین آنها باشد و نیاز به یک حلقه رابط دارد. 

اي بین  ل،  قوه واسطهبه نظر کانت تخیمی شود و آن را یک قوة واسطه اي  بین فاهمه و احساس می شمارد. 

هاست. شاکله به طور کلی، جریان عملی است براي ایجاد صور ذهنی، که  فاهمه و احساس و حامل شاکله 

اطالق گردند. شاکله چون کلی است با جلوه ها شهود سازند تا بتواند بر  دهند یا محدود می اي را شکل می مقوله

با کثرات شهود مشابه است و از این رو، تخیل، قادر است  مفهوم شباهتی دارد و چون صورت ذهنی جزئی است

شاکله ها چیزي جز تعینات زمانی پیشینی »بین مفاهیم فاهمه و کثرات شهود، وساطت کند. کانت می گوید

تعیین استعالیی زمان که ناشی از تخیل است، مثل این است که یک پاي خود را  و« برحسب قواعد نیست

اي که خود شاکله آن است، از این جهت تجانس دارد که کلی و مبتنی  ته باشد! با مقولهدرهریک از دو عرصه داش

از این حیث متجانس است که زمان درتمام تصورات تجربی، کثرات داخلی  جلوه هابرقاعده پیشینی است، با 

گردد که به عنوان  به وسیله تعیین استعالیی زمان، ممکن می جلوه ها، اطالق مقوله به کثرات لذاوجود دارد. 

 (.251-250: 1161سازد) کاپلستون، را تحت مقوالت میسر می جلوه هاشاکله مفاهیم فاهمه، دخول 

صورت می دو قوه حس و فاهمه به وسیلۀ  که از نظر کانت حصول معرفت در انسان  گفتبطور کلی می توان 

معرفت انسانی با حس آغاز  ابتدا. می گیردشکل تعامل حس و فاهمه  از طریق دیگر، معرفت انسانبیان . به گیرد

می شود. انسان به وسیله حس تصورات را از اشیاء دریافت کرده و پس از آن، این ماده احساس را در چهار چوب 

را تصور کرد، قوه فاهمه کار خود  جلوه هاادراک مکان و زمان، به فاهمه می فرستد. بعد از اینکه قوه حس کثرات 

حس، گرفته است و فاهمه پس  قوةفاهمه کارش اندیشیدن بر روي تصورات حسی است که از  را شروع می کند.

از اندیشیدن بر روي آنها، باید درباره آنها حکم صادر کرده و آنها را تصدیق و یا تکذیب کند.. این کار، دیگر از 
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 این گوید چه باید به شودچه شده و هرگز نمی  می گویدنیروي حس، به تنهائی ساخته نیست؛ حس تنها به ما 

تجربی علیت، کلیت، ضرورت و...  پیشینیتنها کار فاهمه است که با اندیشیدن بر روي تصورات حسی، با مفاهیم 

به عبارت دیگر فاهمه داراي . که خود بدان می افزاید، احکامی را صادر می کند که هرگز از حس ساخته نیست

:کمیت، کیفیت، نسبت و جهت که هرکدام نیز شامل سه حالت یک ساختمان مقوالت پیشینی) چهار مقوله

بنابراین . (15-17: 1110)کانتهستند( یا مقوالت است که معرفت به اعیان از طریق این مقوالت حاصل می شود

واسطه و پلی براي حصول شناخت اعیان  واقعمقوالت کانت در  لذامقوالت فاهمه شرایط پیشینی معرفت هستند. 

 کانت، حصول معرفت ناقص می ماند.  شناختی نظامبدون این مقوالت درهستند، که 

 

   . مرور پیشینه ها0

در روانشناسی،   بررسی ذهن و رفتار انسان،همانطور که قبالً ذکر شد روانشناسی  قرن ها بخشی از فلسفه بوده و   

زمانی که ویلهلم وونت اولین  1651 حداقل به افالطون و ارسطو برمی گردد. با این حال، علوم تجربی تنها حدود

آزمایشگاه تجربی را تاسیس کرد آغاز شد. حدسهاي جالبی در مورد چگونگی عملکرد ذهن از فیلسوفانی مانند 

ارسطو، دکارت، الک، هیوم وکانت وجود داشت؛ اما نظریه روانشناختی تجربی تنها در بخش دوم از قرن نوزدهم 

ي محقق در میان منابع خارجی و داخلی براي یافتن براي یافتن تحقیقاتی .با این حال جست و جوهاآغاز شد

( در کتاب معرف نظریه هاي یادگیري 1157هیلگارد و باور)منجر به یافتن یک مورد گردید.   مشابه تحقیق حاضر،

آنها  خود به بررسی ریشه هاي  فلسفی دو مکتب یادگیري رفتارگرایی  و  شناختی به طور کلی پرداخته اند.

مکتب رفتارگرایی را به جهان بینی تجربه گرایی و مکتب شناختی را به جهان بینی خردگرایی نسبت داده 

 ( .201: 1157اند)سیف،

 

 روش شناسی مطالعه . 4

به  آن که از منتجه تحقیق روشهاي دسته دو و گرایانه طبیعت و رویکرد خردگرایانه دو به توجه با پژوهش حاضر   

 از گیري بهره ها داده تکنیک جمع آوري کیفی است. نوع از حاضر مقاله باشد، می کیفی و کمی روشهاي نامهاي

استنتاجی که از روش  -تحلیلی  روش به خارجی( است و  و داخلی معتبر مقاالت مجالت، کتب، اسنادي) مطالعه

ررسی مفهوم یادگیري در ابتدا به ب هاي معمول در فلسفه می باشد صورت گرفته است. براي این منظور

روانشناسی و نظریه پردازش اطالعات به طور اخص و سپس  به بررسی مفهوم شناخت درفلسفه پرداخته شده 

 است و در آخر بررسی تطبیقی و تحلیل شناخت از نظر کانت و نظریه پردازش اطالعات آمده است.
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 ها )بحث و بررسی(. یافته1

 ارزیابی یادگیري در نظزیه پردازش اطالعات و نظریه شناخت کانت  -1-3

براي رسیدن به این که آیا می توان گفت که مبناي فلسفی مسئله یادگیري در نظریه پردازش  ریشه درنظریه 

شناخت کانت دارد باید به چند موضوع اساسی در این دو نظریه پرداخته شود: اول جایگاه انسان ، دوم نقش 

 بطور کلی تجارب حسی و سوم نقش ذهن در فرایند یادگیري است .  حواس

صرف نظر از رویکرد هاي مختلف نظریه پردازش اطالعات یکی از مفروضات اصلی نظریه پردازش اطالعات این     

د دارد. است که انسان ها پردازش کننده اطالعات اند، لذا اینجا به انسان به عنوان عامل، قابلیت یادگیري را در خو

در نظریه شناخت کانت مهمترین ، تغییر نسبت به تجربه گرایانی مثل هیوم، تغییر جایگاه سوژه و ابژه یا به 

انقالب »گیري معرفت است، که خود کانت باعنوان  تر، فاعل شناسا و متعلق شناخت در شکل عبارت واضح

ري خود از یک سو بر ارزیابی قواي شناسایی شناسی و فلسفه نظکند. کانت در معرفت از آن، یاد می« کپرنیکی

کند که انسان  داند؛ یعنی حکم می کند و در نهایت او را از فهم امور مابعدالطبیعی ناتوان می انسان تأکید فراوان می

چون پاي در عالم تجربه دارد، قادر به فهم مقوالت مابعدالطبیعی نیست. اما از دیگر سو بر انقالب کپرنیکی تأکید 

شود. اساس این تحول در آن است شناختی را موجب میصی دارد که این دیدگاه نسبت و تحول جدید معرفتخا

دهد و بر آن است که براي حصول که کانت برخالف گذشتگان در نظام فکري خود جاي ذهن و عین را تغییر می

بلکه برعکس، این اعیان علم نسبت به اعیان خارجی نیازي به مطابقت تصور ذهنی با شیء خارجی نیست؛ 

تا به حال فرض شده است که همه »گوید: رو میخارجی هستند که باید با ذهن و محتویات آن تطابق یابند؛ ازاین

 نحو پیشینی و بهکه کلیه مساعی براي اینکه چیزي درباره آنها بهمعرفت ما باید مطابق با متعلقات باشد؛ درحالی

کنیم ببینیم که آیا اگر م، بنابه این فرض به جایی نرسیده است. پس اکنون سعی مییقین بدانی وسیله مفاهیم به

-کنیم یا نه؟ بهفرض کنیم که متعلقات باید با معرفت ما مطابقت یابند، در موضوع مابعدالطبیعه بهتر پیشرفت می

درباره آنها قبل از هرحال این با امکان امري که مطلوب ماست، یعنی معرفت پیشینی به متعلقات، که چیزي 

لذا از نظر کانت انسان  به عنوان  (. 46-45: 1112کند، بهتر مطابقت دارد)قربانی،اینکه داده شوند تعیین می

 مالک اصلی شناخت است.

دومین مفهوم تجارب حسی است. در نظریه پردازش اطالعات، پردازش اطالعات زمانی آغاز می شود که یک     

، دیداري، شنیداري( با یک حس یا بیش از یک حس)مثالً، شنیدن ، دیدن، لمس ( تماس ) مثالً 1محرک درونداد

پیدا می کند. لذا اولین مرحله براي پردازش اطالعات و درنتیجه یادگیري، تجاربی  است که  بوسیله حواس کسب 

خود به این اذعان  می شوند. و ماده خام اولیه را حواس براي ذهن تهیه م نماید.کانت نیز در نظریه شناخت

                                                   
1 .input 
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شک نیست که هرگونه شناسایی با تجربه حسی آغاز می شود. زیرا چگونه ممکن است که توانایی شناسایی "دارد

بکار آید مگر آنکه به تاثیر موضوع هاي که حس هاي ما را متاثر می کنند برانگیخته گردد؟: موضوع هایی که 

ه فعالیت نیروهاي فهم است که بدینسان بکار آمده، با فعالیت بخشی از تصورهاي ما از آنهاست و بخش دیگر نتیج

خود، از سنجیدن ، بهم پیوستن، و جدا کردن این خمیر مایه تجربه حسی، به شناسایی موضوع ها که آزمون 

 (.171:  1164)کانت به نقل از نقیب زاده،"نامیده می شود، می رسد. بنابراین ، آزمون آغاز هرگونه شناسایی است

مفهوم سوم مورد نظر ذهن است، که در نظریه پردازش اطالعات ، ذهن به عنوان یک نظام پردازش اطالعات      

است و شناخت عبارت است از یک رشته فرایند هاي ذهنی. نظریه پردازان پردازش اطالعات به شرایط بیرونی 

ها و پاسخ ها مداخله می کنند کمتر اهمیت می دهند و بیشتر بر فرایند هاي درونی)ذهنی( که بین محرک 

تمرکز و تاکید دارند. یادگیرندگان ، جوینداگان و پردازش کنندگان فعال اطالعات اند.آنها ویژگی هایی از محیط 

زینند و به آنها توجه می کنند، اطالعات را تبدیل و مرور ذهنی می کنند، اطالعات جدید را با دانش از گبرمی 

ا سازمان دهی می کنند تا آن را معنی دار کنند. سیستم پردازش اطالعات انسان پیش کسب شده ربط و دانش ر

به پردازش رایانه شبیه است. اطالعات را دریافت می کند، آنرا در حافظه خود ذخیره و درصورت لزوم آنرا باز 

در یک و ماتیک نمایی می کند. بطور مثال شما هنگامیکه اطالعاتی وارد یک سیستم کامپیوتر می کنید بطور ات

به  پوشه خاص یا در یک درایو خاص ذخیره می شود، مثل سازمان یافتن در یک دیسک سخت و یا فالپی است.

طور مشابه، هنگامی که شما اطالعات را به کامپیوتر ذهن خود وارد کنید، آن را به طور خودکار در یک قالب 

دارد که ذهن داراي این قابلیت بصورت فطري باشد. . این امر در صورتی امکان  گروهبندي شده ذخیره می شود

بطور مثال در یادگیري یادآوري آزاد فهرستی به یادگیرندگان عرضه می شود و آنها فهرست را بدون رعایت ترتیب 

خاصی به خاطر می آور ند. یادآوري آزاد به درد سازمان اعمال شده براي تسهیل کار حافظه می خورد. غالباً در 

آوري، یادگیرندگان واژه هایی را در فهرست اصلی پراکنده اند، گروه بندي می کنند. گروه بندي اغلب طول یاد 

مبتنی برمعنی مشابه یا عضویت در یک مقوله است. همان طورکه از نام این نظریه بر می آید ذهن در مقابل 

کانت در  اعمال می نماید. اطالعاتی که از طریق حواس دریافت می کند منفعل نیست و سازماندهی خود را

رابطه ذهن  و احساس می گوید با آنکه هر گونه شناسایی با نگرش حسی)تجربه( آغاز می شود،  خصوص

حساسیت، فقط جنبه پذیرندة ماست و داده هاي آن فقط مایه یا خمیر مایه شناسایی است، نتیجه کار و کارایی 

نخستین نیرویی که این کار به هم  نظم  و روشنی می بخشند.نیروهایی است که به این مایۀ بی شکل و بی نظم، 

برنهادن را انجام می دهد نیروي خیال است که با بازي آزادانه خود، تصویر هایی پدید می آورد. آن توانایی که به 

گوناگونی هاي حسی براستی روشنی می بخشد، همانا فهم است که نخست گوناگونی هارا بر انداز می کند آنگاه 

همانندي ها را برگرفته، به هم بر می نهد و در یک مفهوم، یگانه می کند و بدین سان از بسیاري به یکی می رسد 
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یعنی مفهوم کلی می سازد. از این روست که کانت فهم را توانایی ساختن و به کار بردن مفهوم ها و نیز توانایی 

د و هم با آوردن هر موضوع داده شده در زیر یک فهمیدن و اندیشدن می نامد. فهم است که هم مفهوم می ساز

مفهوم، آنرا می فهمد. نمونه دیگر اینکه اگر به هیچ رو علیت را نمی فهمید، نه می توانست یک گزارة شرطی را 

بفهمد و نه از میان پیشامد هاي گوناگونی که در پی یکدیگر می آیند، تنها برخی را به یکدیگر بپیوندد و وابستۀ 

بشمرد و از وابسته دانستن بسیاري دیگر هرچند هم بارها در پی یکدیگر بیاید خود داري کند. بدین سان یکدیگر 

براي دست یابی به مفهوم هایی چون درخت، انسان و جانور که مفهوم هایی تجربی اند ؛ گذشته از داده هاي 

ه همان سان که زمان و مکان صورت هاي الزمند. یعنی ب1تجربی، به کار بردن مفهوم هاي ناب یعنی آزاد از تجربه

نیز صورت هاي فهمند و از خود فهم بر می خیزند. این مفهوم ها که خود آزاد از 2حساسیت اند؛ مفهوم هابی ناب

تجربه اند، شرط الزم اندیشیدن و نیز شرط الزم امکان هر گونه شناسایی تجربی اند، ؛ زیرا صورت هایی هستند 

 دو بشري شناخت بنابراین (.206-205: 1164 نقیب زاده،اریک نظم و روشنی می بخشند)که به ماده بی نظم و ت

 شامل خود که فهم، و است مکان و زمان شهودي صور با حسی ادراک ترکیب شامل خود که احساس، :دارد منشأ

 به پیشینی تألیفی قضایاي که هستند ذهن خود ساختار درواقع مقوالت این .شود فاهمه می گانۀ دوازده مقوالت

 و زمان)ماتقدم حسی هاي صورت با ابتدا حسی خام هاي داده ترتیب بدین  است. شده پذیر امکان ها واسطۀ آن

درمی  ضروري و کلی عینی، احکام به صورت و گرفته قرار فاهمه محض مقوالت تحت سپس و شده ترکیب (مکان

  .(51: ص1111آیند)مسعودي وطلوع برکاتی،

 

 گیرينتیجه. 6

با نگرش به آنچه در پیش آمد اصل اساسی فلسفه شناخت کانت اینست که ذهن، جهان بیرون را از طریق حواس 

دریافت می کند و آنرا طبق قوانین ذهنی و فطري تغییر می دهد در واقع کانت ذهن را به منزله امري ساختمند 

، یادگیري از طریق تجارب حسی و تعامل برمبناي نظریه شناخت کانت و ساختمند کننده در نظر گرفت است.

انسان با محیط بیرونی شکل می گیرد و هرگونه شناسایی با تجربه حسی آغاز می گردد. لیکن شناسایی ما 

ترکیبی است از تاثر هاي حسی که به ما می دهد و آنچه توانایی شناسایی از خود به آن می افزاییم و اگر توجه و 

باره مهارتی به دست نمی آوریم، و از تشخیص آنچه خود به تاثر هاي حسی نخستین  تمرین کافی نکنیم، در این

(. در ذهن قابلیت هایی است که که از طریق تجربه 171: افزوده ایم، ناتوان خواهیم بود)کانت، به نقل ار نقیب زاده

فیت( و براي دریافت حسی آنها را کسب نکرده بلکه آزاد از تجربه و آپریوري هستند)مثل؛ علیت، کمیت، کی

                                                   
1 .a priori 

2 .category 
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تاثرات حسی ضروري هستند و این با ین پیش فرض هاي نظام پردازش اطالعات که بر طبق آن انسان به عنوان 

دانند و برداشتهایی را  پذیر و تاثیرگذار می پردازش کنند اطالعات است و ذهن را در تعامل با محیط کارساز و تاثیر

ستفاده از فرایند ها و توانایی هاي ذهنی) رمز گردانی، سازمان دادن، بسط آورد با ا که فرد از  محیط به دست می

دادن، ( به صورت یکپارچه و کلی در می آورد همسان است. به سخن دیگر، حقیقت یا واقعیت از دیدگاه نظام 

و یادگیري  .کند پردازش اطالعات عبارت از معناها یا استنباط هایی است که فرد از داد و ستد با محیط حاصل می

عبارت است از کسب باز نمایی هاي ذهنی. درهمین راستا تاکید اصلی در تحلیل شناختی یادگیري در نظریه 

گیرد، بلکه  پردازش اطالعات بر ساخت ذهنی یادگیرنده است که نه تنها معلومات پیشین او را در بر می

اي تاثیر در وضع موجود به کار بندد. در واقع شود که ممکن است یادگیرنده بر راهبردهاي ذهنی را نیز شامل می

و بیانگر این واقعیت است که یادگیرنده عامل  .سازند شبکه مفاهیم، راهبردها و ادراکهاست که تجربه را معنادار می

هاي فعال حقایق  توانیم آفریننده اصلی و مهم کسب اطالعات است. در واقع به یاري پردازش آگاهی هاست که می

 این همان چیزي است که کانت در مورد شناخت به آن اذعان دارد. باشیم. و

درپایان باید به این نکته اشاره کرد که اگرچه امروزه روانشناسی بیشتر متاثر از علم و روش هاي علمی است و     

می تواند به عنوان علمی تجربی و مستقل است اما هنوز مسائلی براي پیوند و تعامل آن با فلسفه وجود دارد که 

متاسفانه امروزه در بین بسیاري از تحصیل کرده هاو دانشجویان علوم انسانی، به  به رشد و تعالی هردو کمک کند.

فلسفه به عنوان علمی که در گذشته مانده نگاه می کنند و از ارتباط بین فلسفه و سایر علوم انسانی بی خبرند و 

روانشناسی و فلسفه ارتباط وجود دارد متحیر می شوند. این شاید به  از اینکه چگونه بین علوم انسانی  بطور مثال

این دلیل باشد که ماهیت مفروضات فلسفی ضمنی و پنهان است و بصورت ایده هایی در وراي ایده ها هستند که 

اگرچه بصورت پیش فرض ها و چهارچوب هاي  مسلم  و قطعی  براي سایر علوم در نظر گرفته می شوند، لیکن 

این پژوهش در خصوص مسأله یادگیري که می تواند بسیار  د از دید فراگیران سایر علوم مکتوم می مانند.خو

پیچیده تر از آن باشد که نظریه پردازش اطالعات آن را شرح می دهد، از منظر فیلسوفی)کانت( که داراي مباحث 

مقوالت.. ( است گامی است در راه همین با اصطالحات دشوار و خاص خود) فاهمه، شاکله،  بسیار سنگین فلسفی،

 .استو استداللی بر زنده و پویا بودن فلسفه  پیوند و تعامل
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Abstract 

    One of the pivotal issues in the education field is the philosophy of education, on which there has 

been vast intellectual efforts running on, leading to the evolution of various schools and 

perspectives.Explaining the ability of education philosophy for studying psychology requires 

comparative analyses between the philosophical assumptions of the theories of psychology and 

philosophy. From the philosophical point of view, education can be recognized as an epistemology 

that deals with the information origin, nature, limitations and methods; epistemology is a part of 

philosophy that deals with the nature of knowledge. Hence, in the present paper, with the aim of 

recognizing the bonds between philosophy and psychology that can be helpful in developing both 

of them, the education issue in information processing theory, that is equivalent to the knowledge 

presumption in the dignified philosophy of Kant, is studied. This study has been done by 

analytical-deductive method that is of the common methods in philosophy. To this aim, first the 

concept of learning in psychology and information processing theory has been particularly 

scrutinized, and then the knowledge issue has been dealt with generally in philosophy and 

particularly in Kantian philosophy. Relying on the conclusions of this study, it can be said that the 

Kantian theory which says what we experience consciously is both influenced by our sensual 

experience of the empirical world and the innate capabilities of the mind, is the basis of cognitive 

theory of information processing.  
Keywords: information processing, learning, sensual experience, knowledge, Kant, epistemology. 
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 تاثیر فلسفه تعلیم و تربیت بر نظریه پردازان روان شناسی و علوم تربیتی

 حمید رضا کشاورزیان – 3

 نیلوفر کشاورزیان – 8

 زهرا عابدي – 0

 

 چکیده

به صورت اجراي روشهاي فلسفی یا فعالیتهاي فلسفی  بر روان شناسی و علوم تربیتی فلسفه تعلیم و تربیتتاثیر 

تعلیم و  ماهیت روان و تجرد آن، از جمله مسائلی است که در فلسفه  .در برخورد با مسائل تربیتی ظاهر می گردد

 شکل گیريي در ی مطالعه می شود. این گونه مباحث در فلسفه، به منزله ي مبانی نظرسو روان شناتربیت 

فیلسوفان با سالح  .، تأثیر بسزایی داشته اندیادگیري، به ویژه نظریه هاي و علوم تربیتی  نظریه هاي روان شناسی

اندیشه و به منظور دگرگون ساختن نظام اجتماعی با سنت ها و رسوم فرسوده ي کهن به مبارزه پرداخته، راه 

موجود و پذیرفتن اندیشه هاي مؤثر و کارآمد دانسته اند. بدین خوشبختی و رستگاري جامعه را در تغییر وضع 

جهت آنچه بیش از همه دست خوش تغییر و تحول واقع می گردد، نظام آموزشی و تربیتی جامعه است که در 

برنامه هاي مدارس تجلی می یابد و اصول و شیوه هاي جدید در اجراي برنامه هاي مربوط مطرح می شود. روان 

وم تربیتی یکی از مهمترین رشته هایی است که به بحث و بررسی پیشرفت هاي درسی و نارسایی شناسی وعل

فعالیتهاي فلسفی مانند تحلیل مفاهیم و افکار و  اشنائی بآ هاي تحصیلی شاگردان یا یادگیرندگان می پردازند.

این  همچنینباشد.می  فیدارزیابی نظریات، ،تفسیر حقایق و عقاید و چگونگی ارزشها براي معلم و شاگرد م

و تبیین  تاثیر  بررسی، مقاله این هدف هاي تازه و تعلیم نظریات علمی سودمند می باشد. فعالیتها براي کشف راه

اتب مک که اي ارزنده و مفید تاثیرات به ،پایان در .استتربیتی متخصصان علوم  نظریات بر ه تعلیم و تربیتفلسف

 ،تحقیق این در رفته کار به شود. روش می پرداخته ،است داشته آن عناصر و تربیت و تعلیم نظام برفلسفی 

     . است تحلیلی و توصیفی

 ، روان شناسی تربیتی ، علوم تربیتی تربیت  و تعلیم : فلسفه کلید واژه

 hrk_1370@yahoo.comمالزي، داراب، ایران.  USMدانشجوي دکتراي روان شناسی خانواده دانشگاه  -1
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 مقدمه

نظري تعلیم و تربیت و هرگونه آموزش را شکل مهمترین و اساسی ترین علومی که زیر ساخت و مبناي فلسفی و 

می دهند، فلسفه تعلیم و تربیت و روان شناسی تربیتی می باشند. در هر جامعه اي، فلسفه تعلیم و تربیت با شیوه 

و نوع نگاه آن جامعه به انسان و جهان متناسب می باشد. بطوري که نگاه مادیگرایانه به انسان و جهان، نگاهی 

برنامه ها، اصول، روش هاي تربیتی و به طور کلی نظام تعلیم و تربیت را به سوي ماده نگري و ماده است که هدف 

محوري سوق می دهد و همچنین نوع نگاه معناگرایانه به انسان و جهان، با سمت و سویی فرامادي در مجموع 

 (.1157هدایت می کند )کالرک، نظام اموزشی و تعلیم و تربیت آن جامعه را در مسیر تعالی و یا تکامل معنوي

در این پژوهش سعی شده است از نظریه هاي فیلسوفان بزرگ غربی همچون جان الک، ژان ژاک روسو، ژان پیاژه 

و جان دیویی و فیلسوفان بزرگ دنیاي اسالم مانند امام محمد غزالی، ابوعلی سینا، خواجه طوسی و فارابی 

 است.  استفاده شود که در قسمت مبانی نظري این نظریه ها به شرح آورده شده 

تاثیر فلسفه تعلیم و تربیت بر روان شناسی و علوم تربیتی  به عنوان تا  است شده سعی مقاله این در اساس این بر

ایجاد کننده رشد اقتصادي، پویایی فرهنگی، رفاه و سالمت عمومی جامعه و به طور کلی توانایی  مهمترین عامل

و تبیین  تاثیر  بررسی، مقاله این هدفبه عبارتی دیگر .گیرد قرار بررسی موردصنعتی و خودکفایی هر جامعه 

اتب مک که اي ارزنده و مفید تاثیرات به ،پایان در .استتربیتی متخصصان علوم  نظریات بر ه تعلیم و تربیتفلسف

 ،تحقیق این در رفته کار به شود. روش می پرداخته ،است داشته آن عناصر و تربیت و تعلیم نظام برفلسفی 

 . است تحلیلی و توصیفی

 

 مبانی نظري

جان الک فیلسوف، متفکر و مربی بزرگ قرن هفدهم انگلیس است. هدف تعلیم و تربیت از دیدگاه الک رفاه و 

خوشبختی ملت است. البته الک رفاه جامعه را در سعادت و خوشبختی فردي و فایده اي که از این طریق عاید 

 جامعه می شود، می داند. 

ربیتی که الک درباره کودکان ابراز داشته، طرح معروف به مدارس کار است که به موجب این طرح، تنها نظر ت   

اوالد قرار داشتند موظف می شدند « مدد معاش»خانواده هاي فقیري که تحت پوشش کمک مالی و به اصطالح 

ي یدي خاصی را براي ورود به که فرزندان سه تا چهارده ساله خود را به مدارس کار بفرستند تا در آنجا مهارت ها

بازار کار فراگیرند. در برنامه آموزشی مدارس کار، اشاره صریحی به سواد آموزي نشده است و تنها شرکت در 

 مراسم مذهبی به منظور پرورش اخالقی کودکان پیش بینی شده است.

باید طفل و نوجوان را طوري بار تعلیم و تربیت از دیدگاه الک دو جنبه دارد: جسمی و ذهنی. از نظر جسمانی    
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آورد که قدرت تحمل سختی ها و نامالیمتی ها را داشته باشد. بنابراین باید به بهداشت، غذا و تربیت بدنی 

کودکان توجه کافی مبذول شود. تربیت ذهنی طفل، اساسی ترین بخش تعلیم و تربیت او را تشکیل می دهد. 

لحاظ روانی چنان بار آید که در همه مواقع این گرایش را داشته باشد  هدف از تربیت ذهنی آن است که کودک از

که به هیچ چیز جز آنچه شایسته منزلت و فضیلت موجودي عاقل است، رضا ندهد. از آنجا که دوران کودکی 

دوران شکل پذیري است و از طرفی، هر عملی را که آدمی انجام می دهد، چه خوب و چه بد، از چگونگی تربیت 

نشأت می گیرد، باید کمال جدیت را به کار برد تا از همان آغاز کودکی عادات و خصلت هاي مطلوب را در  او

 کودکان ایجاد کرد. 

الک در خصوص مقررات انضباطی و تأدیب توضیحات مفصلی دارد. اصوال براي این که عمل تربیت به خوبی    

ماند الک معتقد به تربیت خصوصی اطفال زیر نظر صورت پذیرد و از عوارض منفی محیط اجتماعی برکنار ب

والدین و توسط معلم خصوصی است زیرا فرستادن اطفال به جمع بچه ها ممکن اسن متضمن فواید ناچیزي از 

قبیل جسارت و پر جنب و جوش بار آمدن آنها بشود، ولی به علت معاشرت و مراوده با همساالنی که از خانواده 

 درسه نهادند، از اکتساب رذایل اخالقی مصون نخواهند ماند.هاي گوناگون قدم به م

درباره تنظیم محتواي برنامه هاي تربیتی، اعم از خوبی ها و عاداتی که طفل باید به آن آراسته شده باشد و    

ال دانش ها و مهارت هایی که باید فراگیرد، الک اعتقاد دارد که ویژگی هاي سنی و استعدادها و قابلیت هاي اطف

را باید در نظر گرفت. وي می گوید خداوند ویژگی هاي معینی را بر لوح ضمیر و دل انسانها منقوش ساخته، که 

مانند شکل ظاهري آنها شاید کمی ترمیم پذیر باشد، ولی به سختی می توان آنها را تغییر داد و به ویژگی هاي 

 اید با استعداد و نبوغ طفل سازگار باشد.متضاد مبدل ساخت. بنابراین محتواي برنامه و عمل تربیتی ب

الک در تعلیم و تربیت معتقد به وجود استعدادهاي ذاتی و کشف و شکوفا ساختن آنهاست تا مرزي که فرد    

کشش آن را داشته باشد. با مالحظه نظریه روانشناسی الک، تاکید او بر تجربه در یادگیري و اجتناب از حفظ 

 می شود. کردن قاعده و قانون روشن

ژان شاتو، محقق فرانسوي، در مقاله خود در باره آراي تربیتی روسو سعی کرده است که اصول اساسی اندیشه    

 تربیتی او را به دست دهد. به نظر اودر تعلیم و تربیت روسو سه اصل به این شرح می توان یافت: 

 الف( طبیعت نیک است زیرا منشأ آن الهی است.

 د است.ب( جامعه بد و فاس

 ج( آزادي عبارت از اطاعت کامل از قانون مدینه فاضله یا جامعه آرمانی است.

اصل اول )یعنی نیک و الهی بودن طبیعت(، روسو را به این عقیده سوقمی دهد که باید در کار تربیت، طبیعت 

 کودک یعنی مراحل رشد جسمانی و روانی او را شناخت و از آن پیروي کرد.
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باسازي انسانی است که بتواند در جامعه بازسازي شده »وان گفت که هدف تربیت به نظر روسو به طور کلی می ت

و این کار نیز بر طبق قوانین طبیعی )یعنی نظم و عقل( صورت می گیرد چه در نظر روسو خدا، «. زندگی کند

 طبیعت، جامعه و عقل مفاهیمی اند که با یکدیگر وفاق و هماهنگی دارند. 

هنر یا فنی است که به صورت راهنمایی یا »م اینکه به نظر روسو تعلیم و تربیت و بیشتر تربیتحاصل کال   

حمایت و هدایت طبیعت متربی و با رعایت قوانین رشد طبیعی و با همکاري خود او و براي زندگی کردن تحقق 

ایت مربی بیشتر نیاز دارد و بدیهی است، هرچه کودک در مراحل پایین تر رشد باشد، به حمایت و هد«. می پذیرد

نسبت به کار مربی کمتر و محدودتر است، ولی هرچه به کمال جسمانی و روانی « فرایند»سهم خود او در ان 

نزدیکتر شود از استقالل عمل بیشتري برخوردار خواهد شد و به هدایت و راهنمایی کمتري نیاز خواهد داشت، اما 

مابیش با رضاي خاطر و همکاري و مشارکت شخص متربی صورت گیرد در همه حال تربیت صحیح آن است که ک

 (.1167و اصوال تربیت تحمیلی، تربیت نیست)کادان و دیگران،

پیاژه علوم تربیتی را که به نظر او علومی عقب مانده اند علومی مستقل نمی داند، حتی آموزش و پرورش به    

. به عقیده پیاژه آموزش و پرورش به صورت هاي مختلف خود، اصطالح تجربی را دنباله رو روانشناسی می شمارد

 سه مسئله اساسی را پیش می آورد:

 هدف آموزش و پرورش (1

 تعیین برنامه رشته هایی که براي رسیدن به این هدف یا هدف ها الزم است. (2

 تعیین روش هاي متناسب با تربیت مطلوب. (1

نسل هاي آینده بر عهده ي جامعه است و جامعه این کار به نظر او تعیین و تثبیت آرمان هاي آموزش و پرورش 

و از طریق جبر زمان و آداب و رسوم و معتقدات و ضروریات اقتصادي و « شیوه ارتجالی»را به دو طریق، یکی به 

و به وسیله سازمان هاي دولتی یا نهادهاي خصوصی انجام می دهد. « شیوه ي اندیشیدن»نظایر آن، و دیگري به 

نامه یا رشته هاي آموزش عالوه بر تبعیت از هدف هاي تربیت، تابع عوامل سه گانه تحمل درونی علوم، تعیین بر

ظهور روش هاي جدیدي آموزش و اطالعاتی است که به وسیله روانشناسی فراهم می شود. اما روش هاي آموزش 

این علم و اعتقاد آنان به رعایت آن در و پرورش به نظر پیاژه تابع پیشرفت روانشناسی و اطالع معلمان و مربیان از 

کار تعلیم و تربیت است. در واقع روش هایی پیشرفته تر و موفق تر است که بر اطالعات روانشناختی دقیق از 

دانش آموزان متنی باشد و این روانشناسی همان است که پیاژه آن را روانشناسی ژنتیک و تکوینی می نامد و 

تکون پدیده هاي نفسانی، به ویژه اعمال عقلی یا منطقی است که به هوش تعبیر می غرض از آن، مطالعه رشد و 

شود و در آموزش بیش از سایر استعدادهاي انسانی به کار می افتد. این روانشناسی از پایه هاي مهم آموزش و 

 پرورش به شمار می رود و بدون دانستن آن تحقق هدف هاي تربیت امکان پذیر نیست. 
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 پیازه رشد هوش از بدو تولد آغاز می شودو از چهار مرحله اساسی به شرح زیر می گذرد:  به عقیده

 سالگی( 2تا  0( هوش حسی و حرکتی )1

 سالگی( 5تا  2( هوش نمادي یا نشانه اي )2

 سالگی( 11تا  5( هوش عینی یا انضمامی )1

 سالگی و بعد از آن( 12- 11( هوش نظري یا صوري )4

پیاژه مانند بیشتر دانشمندان غربی صاحب نظر در زمینه علوم انسانی، هدف هاي تربیت را منحصرا در زندگی    

اجتماعی و ارزش هاي رایج رد آن می جوید و این هدف ها را درآماده ساختن براي ورود به اجتماع بزرگساالن و 

هنگ خالصه می کند. به طور کلی در بینش جذب فرهنگ آن و سرانجام پیشبرد جامعه و بارور ساختن این فر

تربیتی او، تنها ارزش هاي این جهانی مطرح است و نقش انسان فقط پیوستن به جامعه و حل مسائل فردي و 

اجتماعی و گاه بهبود زندگی خود و دیگران است. وظیفه آموزش و پرورش نیز تسهیل انطباق کودک با محیط 

راحل رشد عقلی و اخالقی کودکان و نوجوانان است.پیاژه هم صدا با ژان ژاک مادي و اجتماعی همراه با رعایت م

روسو، دوران کوکی را دوران مهم رشد هوش و شخصیت انسان می داند و برخالف فلسفه هاي رایج آموزش و 

از پرورش معتقد است که نه تنها این دوره شري نیست و باید هرچه زودتر آن را از خود دفع کرد، بلکه باید 

نیروهایی که رشد طبیعی در اختیار می گذارد، در پرورش استعدادهاي گوناگون کودک و هدایت این استعدادها 

 به سوي کمال الیق خود استمداد کرد. 

پیاژه برخالف اعتقاد رایج که کودک را موجود انفعالی و تربیت را انتقال یکجانبه ارزش هاي اجتماعی از نسلی    

دارد و به هدف هاي تربیت بیش از خود کودک و رشد طبیعی او می اندیشد، کودک را به نسل دیگر می پن

موجودي فعال می شمارد و می توان و باید از کوشش و تجربه شخصی او در تربیت عقلی و اخالقی او سود جست. 

ژه محیط به عقیده پیاژه رشد عقلی و اخالقی کودک معلول کنش و واکنش متقابل او ومحیط مادي  و به وی

اجتماعی است. بنابراین هدف عمده تربیت باید از راه زندگی اجتماعی و براي زندگی اجتماعی صورت گیرد و 

چون عالقه یا رغبت یگانه محوري است که کل نظام تربیتی باید پیرامون آن در حرکت باشد. بنابراین در تعیین 

به عالقه هاي واقعی کودکان و نوجوانان توجه داشت. برنامه ها و اتخاذ روش هاي آموزش و پرورش همواره باید 

چون فعالیت هاي حسی و حرکتی قبل از اعمال منطقی عینی و اعمال مذکور قبل از اعمال منطقی صوري ظاهر 

می شود، بنابراین در برگزیدن روش هاي آموزش و پرورش باید به جنبه هاي حسی و عملی بیش از جنبه نظري 

اهمیت داده شود. چون تحول اجتماعی کودک به تدریج ار خودمداري به درک روابط  و لفظی و پیش از آن،

به ردک متقابل آنان سوق می یابد باید در کار آموزش و پرورش « من»متقابل و از جذب ناخودآگاه دیگران در 

روان کودک با براي همکاري کودکان و نوجوانان با یکدیگر اهمیت خاصی قائل شد. چون ساختار عقلی و اخالقی 
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ساختار فکري ما بزرگساالن متفاوت است و در طی رشد از مراحل گوناگون می گذرد و هر یک داراي ویژگی هاي 

خاصی است، بنابراین باید مواد آموزشی را به کودکان سنین مختلف به صورتی عرضه کرد که براي ساختار ذهنی 

د در عین درک آن ها به نیروي ابداع یا آفرینندگی که در مراحل مختلف رشد قابل جذب باشد و کودکان بتوانن

 الزمه حیات علمی و صنعتی کنونی است دست یابند.

پیاژه بیش از بیان نظر خود درباره روش هاي آموزش و پرورش، روش هاي موجود را که سنتی می نامد و    

و وادار کردن دانش آموز به حفظ  عبارت از آموزش شفاهی و به کار بردن الفاظ و مفاهیم کلی و القاي عقیده

مطالب و باز گفتن آنهاست، براساس اکتشافات روانشناسی تکوینی، مورد انتقاد قرار می دهد. به عقیده او این 

روش ها داراي این عیب بزرگ است که اوال کودکان و نوجوانان را چنان که هستند، نمی شناسد و به مشخصات 

، توجه ندارد، ثانیا بر روانشناسی قدیم، یعنی روانشناسی متأثر از مکتب اصالت روانی آنان در مراحل مختلف رشد

 تجربه و تداعی معانی، مبتنی است که در آن به نقش فعالیت کودک در شناخت و یادگیري توجهی نمی شود. 

و  وي گذشته از روش هاي سنتی، روش هاي به اصطالح جدید، یعنی روش هاي معروف به روش هاي شهودي   

آموزش برنامه اي و حتی روش هاي معروف و روش هاي فعال را به صورتی که امروز اعمال می شود، با توجه به 

روانشناسی خود بررسی کرده، معایب آنها را نشان می دهد. با این همه دوروش اخیر یعنی روش آموزش برنامه اي 

راي جنبه هاي مثبت می داند، ولی معتقد است را که اساس ماشین هاي آموزشی است و نیز روش هاي فعال را دا

که این دو روش نیز بی نقص نیستند، به این معنی که روش برنامه اي بر روانشناسی هایی مبتنی است که از نظر 

علمی قابل انتقاد است و روش فعال نیز با وجود مزایایی که دارد، چنان که باید و شاید به فعالیت به معنب دقیق 

ل فعالیت بیرونی و درونی است توجه ندارد و براي فعالیت درونی و پرورش آن، اهمیت کافی قائل کلمه که شام

به »نیست. به عقیده پیاژه روش هایی را می توان، روش هاي مؤثر و مناسب و بنابراین واقعا جدید نامید که 

. بنابراین براي شناخت این «طبیعت ویژه کودک توجه کند و از قوانین سرشت یا ساختمان روانی او مدد گیرد

روش ها شناخت رشد و تحول روانی کودک ضروري است و روش ها و فنون تربیتی باید با توجه به اکتشافات 

روانشناسی یا روانشناسی اجتماعی دوران کودکی که روانشناسی تکوینی است، تعیین و اجرا گردد )کادان و 

 (.1167دیگران،

ین اندیشه مبتنی است که ذهن انسان، به عنوان بخشی از ارگانیسم، در ارتباط روانشناسی دیوئی بر اساس ا   

متقابل با طبیعت و محیط شکل می گیرد و ذهن و قواي ذهنی امور ثابت و فطري از پیش شکل یافته، نیستند، 

 بلکه همه ي آنها در کنش و واکنش متقابل موجود زنده با طبیعت و محیط پدید می آید:

صورذت اعتقاد به قواي ذهنی و فطري، یعنی عواملی که پیش از تولد با جهت و هدف معینی متحقق  در این»... 

شده باشند، اعتقادي ناروا است... نتیجه اینکه مشاهده و حفظ و ادراک و سایر عوامل روانی انسان انعکاس ساده ي 
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 «. در میان روابط واقعی فعالیت موجود زنده نیستند، بلکه اعمال پبچیدهاي هستند ناشی از زندگی

 دانسته، آن را اینگونه تبیین می کند: « سازگاري با محیط»وي نقش اصلی ذهن را 

بنابراین باید با نظري مثبت به کودکی نگاه کنیم و آن را دوره قابلیت )قابلیت رشد( بنامیم... کودکی دو وجه »

نعطاف این است که موجود نورسته باید براي رشد و مشخص دارد: اتکا به غیر و قابلیت انعطاف... معنی قابلیت ا

تحصیل قدرت، با محیط خود سازگار شود، ولی این سازگاري صرفا امري انفعالی نیست... سازگاري امري مثبت 

است، به این معنی که کودک در ضمن آزمایش هاي زندگی خود، نکاتی را مفید می یابد و فرا می گیرد و می 

 «.رفتار خود را دگرگون می سازدپذیرد و بدین ترتیب 

( اصل استمرار و پیوستگی: چون حقیقت تعلیم و 1از دیدگاه دیوئی اصول مهم آموزش و پرورش عبارت از    

( اصل 2است، استمرار و پیوستگی تجربه یک اصل بنیادین است. « بازسازي تجربه»تربیت زمینه سازي براي 

بطه ي تأثیر متقابل ذهن فرد و اشیا و اشخاص ارتباط دارد، باید تأثیر و به را« تجربه»رابطه متقابل: چون حقیقت 

( اصل کنترل اجتماعی: به دلیل اینکه هر فردي به شکل بسیار گسترده 1تأثر فرد و محیط را یک اصل دانست. 

نترل تحت کنترل اجتماعی است و این کنتر احساس آزادي فرد را از میان نمی برد، باید مربی از تحمیل و ک

( اصل آزادي: مربی باید گرایش 4فردي احتراز جسته، حالت و ویژگی هاي کنترل جمعی را بر محیط حاکم کند. 

ها و رغبت هاي کودک را در نظر گیرد و با هدایت آنها، از اجبار و تحمیل دوري کند و آزادي فکر و تمایل کودک 

صحیح باید با توجه به معیارهاي گزینش هدف،  ( اصل هدف: براي آموزش و پرورش7را در نظر داشته باشد. 

 (.1167اهداف معین و خود جوش براي فرایند تعلیم و تربیت برگزید، است )کادان و دیگران،

فارابی همانند بسیاري از صاحب نظران در تعلیم و تربیت اسالمی معتقد است که اخالق اساسا با عادت و    

راسخه «ملکه»انند علم و معرفت حقیقی هنگامی تحقق می یابد که تمرین شکل می گیرد و فضایل اخالقی هم

حاصل شود. وي حاالت نفسانی را تا وقتی که به وسیله عادت به شکل خصلت ثابتی در جان آدمی در نیاید 

نمی داند و عادت هم جز با تمرین و تکرار در عمل حاصل نمی شود. چند اصل مهم تربیتی از دیدگاه « فضیلت»

( اجتماعی بودن آموزش و پرورش: به این معنی که انسان طبیعتا اجتماعی است و براي 1بارت است از :فارابی ع

هدفی است که در آموزش و « مدینه فاضله»آموزش وي باید اهداف اجتماعی در نظر گرفته شود و دستیابی به 

و پرورش رعایت استعداد هاي  ( رعایت تفاوت هاي فردي: از نظر فارابی در آموزش2پرورش باید مراعات شود. 

( آماده کردن افراد براي حرفه ها: وي معتقد است، که بر اساس تفاوت 1مختلف و تفاوت هاي فردي الزم است. 

( تاثیر 4هاي فردي هر کسی را باید براي مهارت و حرفه اي خاص تربیت کرد و این از کودکی باید آغاز گردد. 

ا: وي بنابر اعتقادش به تاثیر محیط هاي طبیعی و وضعیت اقلیمی و محیط جغرافیایی و کیفیت ساختمان ه

 (.1167چگونگی معماري، توصیه می کند که مربی باید در کارش این اصل را رعایت کند )کادان و دیگران،
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بوعلی سینا در خصوص تعلیم و تربیت و مدیریت تربیتی به مسائل دقیق تربیتی و نکات مهم روانشناسی    

 وجه دارد. مانند: تربیتی ت

(از ویژگی هاي مهم آراي تربیتی وي، بیان مراحل تعلیم و تربیت و رشد کودک است. مراحلی که از سخنان او 1

استفاده می شود عبارت است از: مرحله اول، پس از بازگیري از شیر مادر. پس از بازگیري کودک از شیر، مربی 

د... بنابراین شایسته است که سرپرست کودک وي را از کارهاي باید تأدیب و بهسازي اخالق کودک را آغاز کن

زشت باز داشته، با ترساندن یا تشویق، ایجاد انس یا مأنوس کردن، روي گرداندن یا توجه به او، عادت هاي زشت 

 سالگی. پس از رشد مفاصل بدنی، آمادگی زبانی، تلقین پذیري و رشد 7را از وي دور سازد. مرحله دوم از حدود 

شنوایی باید به تعلم قرآن بپردازد و حروف الفبا به صورت نوشتاري به وي آموخته شود و معارف دینی به او تلقین 

گردد. مرحله سوم پس از آموزش هاي ابتدایی. پس از فراغت کودک از فراگیري قرآن و حفظ لغات مربی )با توجه 

کار، صنعت و رشته خاصی باید قرار داده شود و به ویژگی هاي شخصی و ذوق و استعداد( بیندیشد که در چه 

براساس آن برنامه آموزشی متناسب با آن را طرذاحی کند. مرحله چهارم پرداختن به کار و اشتغال. آنگاه که جوان 

اندکی در صناعت خویش ورزیده و کار آزموده شد، باید به کار و امرار معاش از آن راه گماشته شود. مرحله ي 

اشتغال و استقالل. در نهایت هنگامی که جوان از طریق اشتغال خویش درآمد کافی به دست آورد پنجم پس از 

 باید براي او همسري زاهد و زندگی مستقلی برایش آماده  نماید، تا در دامن شهوت ها نیفتد.

 ( بوعلی سینا مانند فارابی به تمایزات و تفاوت هاي فردي توجه بسیاري داشت.2

 به حس تقلید در کودک، به ویژه از دیگر کودکان، و نیز حس رقابت در آنها اشاره کرده است. ( بوعلی سینا1

( وي ضمن اعتراف به وجود زمینه هاي خیر و شر در انسان، بر این باور استکه کودک در آغاز، به دلیل انس با 4

 (.1167)کادان و دیگران، محسوسات و طبیعت، بیشتر در خطر دستبرد عوامل سوء و شر و عادات ناپسند است

بوعلی سینا نیز همانند اغلب فیلسوفان و حکیمان اسالمی تعلیم و تربیت را براساس شکل گیري عادت ها می    

داند. البته هیچگاه منظور آنها از عادت، عادت خودساخته که به صورت ناخودآگاه و طبیعی شکل می پذیرد، 

ارهاي عقالنی و به طور کامال آگاهانه است. بوعلی اصول و روش هاي نیست بلکه مراد، تشکیل عادت براساس معی

 تربیتی خاصی را ارائه داده است که در اینجا به برخی ازآنها اشاره می کنیم.

 (خود شناسی:1

خودشناسی و آگاهی بر حاالت و قواس نفس و همه زوایاي خویشتن از اصل هاي بنیادینی است که بوعلی به آن 

 ست.عنایت داشته ا

 ( رعایت تفاوت هاي فردي:2

 بوعلی رعایت تفاوت هاي فردي و طبیعت و ذوق و سلیقه افراد را در برنامه ریزي آموزشی اصل مهمی می داند.
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 (تنظیم برنامه براساس مراحل:1

از ویژگی هاي تفکر بوعلی سینا بیان مراحل رشد کودک و نوجوان است. وي تأکید می کند که در برنامه ریزي 

 زشی، مراحل گوناگون را باید رعایت نمود.آمو

 (آموزش گروهی:4

بوعلی معتقد است که آکوزش فردي آمیخته با مسشکالت و نارسایی هایی است و آموزش باید گروهی و اجتماعی 

 باشد.

 (انتخاب معلم و رفیق: 7

اخالقی بوده و در پرورش شایسته است که مربی کودک، عاقل، متدین و آگاه به تربیت »وي در این باره می گوید:

کودکان مهارت داشته باشد و با توجه به این که انسان نمی تواند نسبت به شناخت خود از خویشتن اعتماد داشته 

باشد، در شناخت حاالت و روحیات خویش و در جست و جوي معایب خود، نیازمند به دوست و برادر خردمند و 

 (.1167)کادان و دیگران،« با محبت است

امام محمد غزالی طوسی در روانشناسی کودک، در مورد کودک می گوید: کودک امانتی است که به دست     

والدین سپرده شده است و پرورش وي از ابتداي والدت یکی از مهم ترین امور است. قلب پاک کودک گوهر 

و شري به او تعلیم شود در او  گرانبهایی است پالوده و خالی از هر نقش و قابل پذیرش هر صورتی و اینکه هر خیر

نقش بندد و به آن تمایل پیدا کند و مربی و معلم در سعادت و شقاوت دنیا و آخرت طفل سهیم و مسؤل اند، و 

باید از حضانت و شیر دادن به او توسط زن متدین و غذاي حالل خوار انجام گیرد تا خوي بد از شیر به کودک 

م و معتدل به دنیا می آید؛ اما پدر و مادرش او را به دین یهودیت یا سرایت نکند. هرکودکی با فطرت سال

مسیحیت یا مجوسی در می آورن؛ یعنی با عادت و آموختن، رذایل را کسب می کند و همانگونه که بدن در ابتدا 

کمال کامل آفریده نمی شود بلکه به وسیله غذا و تربیت کامل و نیرومند می شود، نفس نیز به طور ناقص ولی 

 پذیر آفریده می شود و با تربیت و تهذیب اخالق و تغذیه علمی به کمال می رسد.

او معتقد است که تعلیم و تربیت ماهیتی تدریجی و پیوسته و مستمر در طول عمر دارد که باید مراتب آن    

. همچنین آن را رعایت شود تا به نتیجه برسد و در آن به نوعی فعالیت مشترک بین مربی و متربی قائل است

وابسته به نقش الگویی مربی دانسته، عمل کردن به گفتار را براي معلم و مربی ضروري شمرده است. وي رشد 

متربی را هم از طریق عمل می داند به گونه اي که اخالقیات نیکو را باید با ریاضت و تکلف کسب کند تا به تدریج 

غزالی در زمینه ي تعلیم و تربیت هم مراحل متعدد )طفولیت و  در نفس وي رسوخ پیدا کند و جز طبع او گردد.

کودکی، تمییز، بلوغ و عقل( را بیان داشته که هر کدام مقتضی نوعی تعلیم و تربیت خاص است و هم اخالقیات را 

ه ها و قابل تغییر و زوال پذیر می داند تا آنجا که می نویسد اگر اخالق و تعلیم و تربیت تغییر پذیر نبود، توصی
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 موعظه ها و تأدیب ها کاري لغو بود. 

 غزالی در شیوه هاي تعلیم و تربیت نکات مهمی را توصیه می کند از جمله:

الف( دور نگه داشتن کودک از همنشینان بد و کودکانی که به ناز پروردگی، خوش گذارنی و پوشیدن لباس هاي 

 فاخر عادت کرده اند؛

 در لباس، خوراک و وسایل خواب؛ب( عادت دادن او به ساده زیستی 

 ج( باز داشتن او از خود آرایی و رفاه طلبی و نیز اشعار عاشقانه؛

د( در مکتب، قرآن، حدیث، داستان ها و زندگی نامه نیکان را به او بیاموزند تا محبت صالحان در جانش غرس 

 شود؛

 ه( تأکید بر عمل به آنچه می آموزد؛

و بیان مراحل آن می نویسد: هرگاه از کودک اخالق ورفتار پسندیده اي سر زد،  وي درباره تشویق و تنبیه کودک

باید او را اکرام کرد و به او پاداشی داد که سبب خوشحالی اش شود و درحضور مردم او را تشویق و ستایش کرد و 

ه سرزنش کرد و زیان اگر خالفی مرتکب شد، در دففعه اول باید از آن چشم پوشیو و در صورت تکرار او را مخفیان

 کار زشت را به او بازگفت.

 می توان اصول و عوامل زیر را از آراي تربیتی غزالی نتیجه گرفت:

 (نقش پذیري قلب کودک1

 ( تغییر پذیر بودن اخالق2

 ( اصل تدریج در شکل گیریشخصیت1

 ( نقش عادت در تعلیم و تربیت4

 ( نقش تلقین در تعلیم و تربیت7

 یجابی داشتن تعلیم وتربیت( ماهیت سلب و ا7

 ( وجود تفوت هاي فردي5

 ( وجود مراحل متعدد و رعایت اصول هر یک.6

 اصول روانشناختی خواجه نصیرالدین طوسی عبارت است از:

 (عادت: از دیدگاه خواجه تربیت ایجاد عادت در متربی است.1

حکیمان مسلمان یکسان است؛ اصل دیگري که ( ظهور تدریجی قوا: از دیگر اندیشه هاي خواجه که با نظر دیگر 2

 باز هم مطابقت تام با حکماي دیگر دارد، این است که قواي روحی به تدریج ظهور و بروز می کند.

 ( تفاوت هاي فردي: خواجه همچنین به تفاوت ها و تمایز هاي فردي توجه داشته است.1
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جه رذیلت ها را ناشی از یکی از دو عامل روانی و ( علل رذایل اخالقی و رابطه ي متقابل بدن و شخصیت: خوا4

 عضوي می داند.

 اصول تربیتی خواجه عبارت است از:

(پیروي از طبیعت: خواجه توجه ویژه اي به این نکته دارد که در تربیت، باید به طبیعت آدمی و سیر تدریجی آن 1

 توجه داشت.

و بنا به مالحظات دیگر، مراحلی را براي تعلیم و تربیت  (مراحل تربیت: خواجه با توجه به قانون پیروي ازطبیعت2

 در نظر گرفته است که کامال مطابق با همان مراحلی است که در شرح اصول تربیتی از دیدگاه ابن سینا بیان شد.

(رعایت تفاوت هاي فردي: خواجه رعایت تفاوت هاي فردي را در برنامه ریزي هاي آموزشی و پرورشی توصیه 1

 (. 1167کادان و دیگران،می کند)

 

 پیشینه

بررسی نظرها و آراي خواجه نصیر طوسی درباره تعلیم و تربیت انسان »( در مقاله 1111دکتر علی رضا نبی لو )   

به این نتیجه رسید که خواجه نصیر طوسی در کتاب اخالق ناصري به نظام ارزش ها « و نظام ارزشی حاکم بر آن

اقبت از آن پرداخته است. او ریشه ارزش ها را هم به فطرت و هم سرشت انسان بر می و نحوه تعلیم و تربیت و مر

گرداند و هم جامعه و اطرافیان را در سمت و سو دادن به ارزش ها مؤثر می داند، از سوي دیگر معتقد است ارزش 

الهی منقطع شود، نظام  ها تا وقتی که از ناحیه خداوند و عالم غیب مراقبت شوند کامل هستند و چنان چه عنایت

 ارزش ها ممکن است دچار خلل شود.

واکاوي آراء تربیتی فارابی موسس فلسفه »مرضیه اسالمیان، نرگس کشتی آراي، سید هاشم گلستانی در مقاله 

به این نتیجه رسیدند که فاربی به عنوان فیلسوفی مسلمان دیدگاه تربیتی نسبتا جامعی عرضه داشته « اسالمی

 طور خالصه می توان گفت فارابی معتقد بود که:  است که به

سعادت واقعی انسان در گرو شناخت خود واقعی انسان است که منجر به شناخت خداوند و تقرب به درگاه الهی  -

 می شود.

 راه کسب فضائل و نیل به سعادت، تعلیم و تربیت است. -

 در هر شرایطی ممکن است.امکان تغییر اخالق براي همه انسان ها در تمام جوامع و  -

استعدادهاي افراد مختلف براي کسب فضائل متفاوت است، پس باید با توجه به استعداد آنها، روش هاي خاص -

 براي تعلیم و تربیت اتخاذ شود.

از تأثیر محیط و جامعه بر افراد نباید غافل شد. زیرا زندگی در محیط هاي خاص روي نگرش افراد و در نتیجه  -
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 اي آنان تأثیر می گذارد.رفتاره

در سال هاي اخیر تحقیقاتی زیادي در زمینه دیدگاه هاي تربیتی فارابی صورت گرفته است که به چند مورد آن 

(، قادري و غریبی 1167(، آل بویه )1167(، توازیانی )1164(، حسینی)1161اشاره می شود: میرزا محمدي)

( ، که به نتایج مشابهی با این 1110(، کاوندي )1161نوروزي) (،هاشمی و1161(، قانونی )1166(، اشرف)1165)

 پژوهش دست یافته اند.

تبییین مؤلفه هاي برنامه درسی مبتنی بر دیدگاه هاي تربیتی »مرضیه اسالمیان و نرگس کشتی آراي در مقاله    

همه افراد قائل است، اما فرد به این نتیجه دست یافتند که افالطون با همه ي تأکیدي که براي « افالطون و فارابی

را در اجتماع می بیند. در فلسفه سیاسی افالطون، جامعه محل رسیدن فرد به کمال است. بنابراین تربیت براي 

افالطون زیر عنوان اجتماع مطرح شده و امري کامال جمعی است. فارابی انسان را موجودي اجتماعی می داند که 

کردن نیازهاي خود نیست. همچنین هدف از وجود انسان، رسیدن به سعادت  جز در متن اجتماع قادر به برطرف

کامل است که در برگیرنده سعادت دنیوي و اخروي است و این امر تنها به وسیله ارتباط و تعامل فرد با دیگران 

و تربیت  میسر می شود و از این طریق می تواند به کسب فضائل دست یابد. یکی از راه هاي کسب فضائل ، تعلیم

مناسب است اینجاست که تعلیم و تربیت مناسب به عنوان یکی از نیازهاي افراد جامعه مطرح می شود که به 

عقیده فارابی اگر این امر به طور صحیحی انجام بگیرد، باعث جمع شدن فضائل در انسان ها می گردد. دیدگاه 

 ست و هدف وي رسیدن به سعادت و کمال انسان است.فارابی در زمینه تعلیم و تربیت متأثر از دیدگاه فلسفی او

بررسی مقایسه اي اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه افالطون و فارابی »محمد حسن میرزا محمدي در مقاله    

اهداف تعلیم و تربیت از نظر افالطون و فارابی را در دو بخش کلی اهداف فردي و اجتماعی مورد نظر قرار داده و «

را نیز به بخش هاي فرعی اهداف جسمانی)بدنی(، ذوقی)هنري(، اخالقی و عقالنی تقسیم و مورد  اهداف فردي

بحث قرار داده است. در این مقاله پس از تشریح اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه دو مربی، زمینه هاي مشترک و 

رابی در خصوص موضوعات فلسفی متفاوت میان آنها بررسی گشته است. اشتراک اندیشه هاي تربیتی افالطون و فا

و فکري آنهاست و آنجایی که فارابی از افالطون فاصله می گیرد، مربوط به زمینه هاي عقیدتی و دینی فارابی 

است که دیدگاه فارابی کامال منطبق با آموزه هاي دین مبین اسالم است در حالی که افالطون بیشتر به جنبه 

 انسانی و اجتماعی توجه دارد. 

بررسی تطبیقی دیدگاه هاي امام محمد »دکتر صمد موحد، دکتر خسرو باقري و احمد سلحشوري در مقاله     

به این نتیجه دست یافتند که محور تربیت اخالقی در دیدگاه غزالی، « غزالی و نل نادینگز درباره ي تربیت اخالقی

است که باعث ندیدن حقایق می شود. تهذیب نفس و اصالح خود ملکوتی از آلودگی ها و رذیلت هاي اخالقی 

اخالق غزالی قبل از هر چیز، اخالق تالش، فعالیت و جهاد دائمی با نفس است؛ اخالقی است که هدفش برکندن 
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انسان از متعلقات دنیوي و ادار کردن او به کار و کوشش در راه خدا است. غزالی هدف غایی تربیت اخالقی را از 

کوتی می گیرد و معتقد است که غایت تربیت اخالقی آن است که دوستی دنیا از غایت آفرینش و غایت خود مل

 دل فرد منقطع شود و دوستی خدا در دل او راسخ شود. 

اهداف، اصول و روش هاي تربیت اخالقی از دیدگاه خواجه »سمیه کیانی، حسنعلی بختیارنصرآیادي در مقاله    

هدف نهایی تربیت اخالقی از نظر خواجه، رساندن فرد به سعادت به این نتیجه رسیدند که « نصیرالدین طوسی

است که در نتیجه تهذیب قواي نفسانی)شهوي، غضوي، نطق( و ایجاد اعتدال در میان آنها حاصل می شود. 

را به ویژه در دوران کودکی عمده « عادت دادن»خواجه در زمینه روش ها نیز همانند بیشتر دانشمندان اسالمی 

تربیت اخالقی می داند. با افزایش سن متربیان به تهذیب اخالق و شیوه هاي مختلف خودسازي اخالق از  ترین راه

راه ریاضت اخالقی و به طور کلی روش هاي عقالنی تأکید زیادي دارد. نکته قابل توجه، اهمیتی است که خواجه 

ن اصل بر این باور است که هرکسی باید در زمینه پرورش اخالقی به تفاوت هاي فردي قائل است و با توجه به ای

 به حسب استعداد و توانایی هاي خود تحت تربیت قرار می دهد. 

تربیت اخالقی و سعادت در نظام آموزشی ایران )مقابله »سمانه امینی مشهدي و محمد رضا آهنچیان در مقاله     

ابهت آراء فارابی و الک، باید گفت که هر دو به این نتیجه رسیدند که در مقام مش« دیدگاه فارابی، الک، رورتی( 

فیلسوف خواه مستقیم یا غیرمستقیم، بر وجود حقیقتی نجات بخش که به نوعی همان وصول به سعادت از طریق 

کسب فضائل باشد، صحه می گذارند. اما باید گفت اختالف نظر این دو فیلسوف در جایی آشکار می شود که هدف 

ادت و قرب الهی است، اما در دیدگاه الک، هدف سعادت فردي براي شهروندي مناسب غایی فارابی وصول به سع

 در اجتماع معرف می شود. 

به « مقایسه اندیشه هاي تربیتی و آموزشی و جان دیوئی»دکتر یوسف نیک روز و تهمینه بختیاري در مقاله    

 این نتایج زیر دست یافتند:

هر نوع طبیعت نیک یا بد می داند و معتقد است کودک در آغاز تولد با یک  دیوئی کودک را به هنگام تولد فاقد   

سري غرایز ناموزون به دنیا می آید. دیوئی با توجه به فرهنگ و جامعه اي که در آن رشد کرده تربیت دینی را از 

کودک قرار  برنامه درسی خود حذف می کند. دیوئی معتقد است که هرگاه مواد و محتواي درسی در کانون توجه

بگیرد، دیگر نیاز به اجبار از بیرون نمی باشد.او فلسفه تربیتی خود را براساس تمایالت، رغبت ها و تجربه فردي 

کودک می گذارد و به اهمیت دادن به کودک در امر تربیت تأکید دارد. نقش معلم از نظر دیوئی فقط راهنمایی 

وهاي طبیعی کودک محرک ها و غرایز او را متمرکز سازد و کودک است. از نظر وي مربی باید متناسب با نیر

معتقد است معلم باید در حین تدریس با توجه به تمایالت و رغبت هاي کودکان براي تعیین روش بعدي تدریس 

 نقشه بکشد و در نهایت روش حل مسئله را پیشنهاد می کند.
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بررسی تطبیقی آراء تربیتی ژان ژاک روسو و »ه دکتر سید حمید رضا علوي و دکتر علی شریعتمداري در مقال   

به این نتیجه رسیدند که روسو نیز مانند مکتب تربیتی اسالم ، تعقل و تفکر را « اسالم )اهداف، اصول و روش ها( 

بسیار مهم قلمداد نموده و آن را از جمله مهم ترین ابزار براي افزایش قدرت و تشخیص در انسان دانسته است. 

دت با پر کردن اذهان افراد و شاگردان از محفوظات بی نتیجه و بدون تفکر مخالف است و به پرورش روسو به ش

حواس و استفاده مناسب از هر حس و بکار گیر درست آن تأکید ورزیده است و روش هاي استقراء و آزمایش و 

رتی روش هاي اکتشافی و حل مسئله فعالیت عملی و تجربه توأم با تفکر خود فرد را بسیار مهم تلقی نموده. به عبا

و پژوهش و تحقیق را تأیید نموده و تحریک حس کنجکاوي افراد را عاملی در جهت رسیدن به راه حل مناسب 

معرفی کرده است و بر نقش راهنما بودن معلم و نظارت او بر پیشرفت شاگردبدون تحمیل عقاید و اطالعات 

جه داشتن به عالیق و رغبت ها شاگردان و ایجاد انگیزه در آنان توصیه خویش به شاگردان تکیه دارد. لذاس که تو

 نموده است و لزوم توجه به استعدادها و تفاوت هاي فردي را متذکر گردیده.

 

 روش شناسی

تحلیلی استفاده شده -رویکرد اصلی روش این پژوهش، رویکرد کیفی است و در انجام دادن آن از روش توصیفی   

منظور ابتدا با مطالعه منابع مناسب و فیش برداري از آنها، نظریات فیلسوفان مختلف علوم تربیتی است. به همین 

و روانشناسی در ارتباط با فلسفه تعلیم و تربیت بیان شده است. در پایان، نتایج پژوهش، به طور خالصه ارائه شده 

 است.

 

 یافته ها 

شاره کرده که بیشتر بر تربیت ذهنی تأکید کرده است. الک جان الک به دو جنبه ي تربیت جسمانی و ذهنی ا   

به وجود ویژگی هاي معینی بر ضمیر انسان ها معتقد است که به سختی تغییر می یابد و همچنین او بر تجربه 

یادگیري و اجتناب از حفظ کردن قوانین تأکید دارد.و همچنین او معتقد است که ضمیر انسان مانند لوح پاکی 

 ماده ي پذیرش هر نقش و نگاریست.است که آ

پیاژه وظیفه آموزش و پرورش را تسهیل انطباق کودک با محیط مادي و اجتماعی همراه با رعایت مراحل رشد    

عقلی و اخالقی کودکان و نوجوانان است. پیاژه دوران کودکی را دوران مهم رشد هوش و شخصیت انسان می داند. 

به شخصی او در تربیت عقلی و اخالقی او کودک را موجودي فعال می شمارد و می توان و باید از کوشش و تجر

سود جست. از نظر او عالقه یا رغبت یگانه محوري است که کل نظام تربیتی باید پیرامون آن در حرکت باشد. بر 

اساس مراحل رشد پیاژه فعالیت هاي حسی و حرکتی قبل از اعمال منطقی عینی و اعمال مذکور قبل از اعمال 
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بنابراین در برگزیدن روش هاي آموزش و پرورش باید به جنبه هاي حسی و عملی منطقی صوري ظاهر می شود، 

 بیش از جنبه نظري و لفظی و پیش از آن، اهمیت داده شود.

پیاژه آموزش شفاهی و به کار بردن الفاظ و مفاهیم کلی و القاي عقیده و وادار کردن دانش آموز به حفظ     

مطالب و باز گفتن آنها را  مورد انتقاد قرار می دهد و به عقیده پیاژه روش هایی را می توان، روش هاي مؤثر و 

 «. سرشت یا ساختمان روانی او مدد گیرد به طبیعت ویژه کودک توجه کند و از قوانین»جدید نامید که 

هنر یا فنی است که به صورت راهنمایی یا حمایت و هدایت طبیعت »به نظر روسو تعلیم و تربیت و بیشتر تربیت

 «.متربی و با رعایت قوانین رشد طبیعی و با همکاري خود او و براي زندگی کردن تحقق می پذیرد

دیشه مبتنی است که ذهن انسان، به عنوان بخشی از ارگانیسم، در ارتباط روانشناسی دیوئی بر اساس این ان   

متقابل با طبیعت و محیط شکل می گیرد و ذهن و قواي ذهنی امور ثابت و فطري از پیش شکل یافته، نیستند، 

 بلکه همه ي آنها در کنش و واکنش متقابل موجود زنده با طبیعت و محیط پدید می آید.

است که اخالق اساسا با عادت و تمرین شکل می گیرد و فضایل اخالقی همانند علم و معرفت فارابی معتقد    

 راسخه حاصل شود.«ملکه»حقیقی هنگامی تحقق می یابد که 

ابوعلی سینا به حس تقلید در کودک، به ویژه از دیگر کودکان، و نیز حس رقابت در آنها اشاره کرده است و    

 شکل گیري عادت ها می داند.تعلیم و تربیت را براساس 

امام محمد غزالی می گوید قلب پاک کودک گوهر گرانبهایی است پالوده و خالی از هر نقش و قابل پذیرش هر    

صورتی و اینکه هر خیر و شري به او تعلیم شود در او نقش بندد و به آن تمایل پیدا کند و مربی و معلم در 

م و مسؤل اند و هرکودکی با فطرت سالم و معتدل به دنیا می آید اما با سعادت و شقاوت دنیا و آخرت طفل سهی

عادت و آموختن، رذایل را کسب می کند. او معتقد است که تعلیم و تربیت ماهیتی تدریجی و پیوسته و مستمر 

 در طول عمر دارد که باید مراتب آن رعایت شود تا به نتیجه برسد.

جاد عادت در متربی است و از نظر وي قواي روحی به تدریج ظهور و بروز می از دیدگاه خواجه طوسی تربیت ای   

کند. خواجه همچنین به تفاوت ها و تمایز هاي فردي توجه داشته است. او رذیلت ها را ناشی از یکی از دو عامل 

 روانی و عضوي می داند.

 می و سیر تدریجی آن توجه داشت.خواجه توجه ویژه اي به این نکته دارد که در تربیت، باید به طبیعت آد
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 نتیجه گیري

فلسفه تعلیم و تربیت را می توان رشته اي مستقل فرض نمود که در آن اساس تعلیم و تربیت، رابطه ي تعلیم    

و تربیت با دیگر رشته هاي معرفت انسانی، روش هاي تربیتی و نحوه برخورد به مسائل و مشکالت تربیتی مورد 

 (.1164ود)شریعتمداري، بحث واقع می ش

با توجه به آنچه در این پژوهش حاصل شده است می توان اینگونه نتیجه گیري کرد که تعلیم و تربیت و فلسفه 

آن توسط  بسیاري از فیلسوفان غربی و همچنین فیلسوفان مسلمان تعریف، و مبانی و فلسفه آن بیان شده است 

می باشند. در این میان می توان به نظرات جان الک و امام محمد که برخی از نظریات  آنان از جهاتی مشابه 

غزالی در مورد ضمیر انسان ها اشاره کرد که هر دو معتقد هستند که ضمیر انسان ها مانند لوحی پاک و خالی از 

 هر چیزي است که آماده ي پذیرش هر نقشی است.

تعلیم و تربیت به تفاوت هاي فردي دانش آموزان توجه  خواجه طوسی، فارابی و نیز ابو علی سینا به اینکه باید در

 کرد تاکید داشته اند و معتقدند که توجه به این امر سبب بهبود در نتیجه تعلیم و تربیت می شود.

خواجه طوسی و روسو، هر دو به اهمیت طبیعت آدمی در تعلیم وتربیت توجه داشته اند و توجه به این موضوع را 

 مهم می دانند.

م محمد غزالی و خواجه طوسی نیز در نظریات خود به این نکته تاکید کرده اند که تربیت امري تدریجی است اما

 که باید اینگونه به آن توجه شود.

 خواجه طوسی، امام محمد غزالی و ابو علی سینا نیز، تعلیم و تربیت را شکل گیري عادات ها در متربی می دانند.

ان ارزشمند است که براي داشتن تعلیم و تربیتی موفق، دادن اهمیت زیادي به هر نظریات هر یک از این فیلسوف

 یک از این نظرها را می طلبد. 

اگرچه توجه دادن مدرسه و معلم به اهداف آموزش و پرورش و تالش در جهت تشریح آنها انتزاعی و آرمان    

ن ،هیچگاه تالش معلمان ارزشمند نخواهد بود. گرایانه است، بدون آگاهی از نحوه ي عمل معلم در کالس و علت آ

معلمان و مدیران از بسیاري جهات شایسته، باهوش و با عالقه اند و هر کدام سعی دارند در حد توان به بهترین 

وجه کار کنند. ولی اگر کارها بدون تفکر انجام میشود به هین علت است که تعداد انگشت شماري از آن ها از 

آنچه انجام میدهند به چه دلیل است و نیز اینکه، به طور جدي و عمیق درباره ي اهداف و خود میپرسند که 

نتایج آموزش و پرورش نمی اندیشند. بنابر این، باید راه هایی براي برانگیختن مربیان پیدا کنیم تا در مورد آنچه 

 انجام می دهند و علت انجام آن، اندیشه کنند.
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EDUCATIONAL THEORISTS 
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3. Zahra Abedi 

Abstract: 

The effect of the philosophy of education on psychology and educational sciences appears itself in 

the form of implementing philosophical methods or activities in dealing with educational issues. 

The nature of the mind and its immateriality is one of the topics studied in the philosophy of 

education and psychology. Such topics in philosophy have made a noticeable contribution, as 

theoretical fundamentals, to shaping psychological and educational theories, particularly theories of 

learning. With the belief that the prosperity and salvation of the society lies in changing the status 

quo and adopting effective ideas, philosophers have fought the old and timeworn traditions and 

customs, using the weapon of thought, in order to transform the existing social order. Therefore, 

what is most subject to change and development is the training and educational systems of the 

society that are manifest in school curricula, and new principles and practices are introduced in the 

implementation of relevant programs. Psychology and educational sciences are among the most 

important disciplines that discuss educational progress and academic failure of students and/or 

learners. A familiarity with philosophical activities such as analysis of concepts and thoughts, 

evaluation of theories, interpretation of facts and opinions, and description of values are useful for 

both teachers and students. These activities are also helpful for discovering new ways and teaching 

scientific theories. The purpose of the present paper is to examine and elucidate the effect of the 

philosophy of education on the theories of educationalists. In the end, valuable and useful effects of 

the schools of philosophy over the educational system and its elements will be discussed. This 

research employs a descriptive and analytical approach. 

Keywords: Philosophy of education, educational psychology, educational sciences 
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 آمدی بر فلسفه آموزش محیط زیست از منظر اسالمیدر

 

 0مسعود اخالقی بناري   8مراد یاري دهنوي  3سمانه ترابی نژاد

 

 چکیده

به شرایط نامطلوب پیش آمده براي محیط زیست، توجه به آموزش محیط زیست یک ضرورت جهانی با توجه 

است. ادیان الهی و نقش موثر آن ها در جهان بینی و رفتار انسان ها نیز، مورد توجه جهانی برنامه ریزان آموزش 

هاي خاتم، براي دستیابی به برنامهمحیط زیست قرار گرفته اند. بنابراین توجه به مبانی دین اسالم به عنوان دین 

باشد. بر این اساس، این پژوهش براي دستیابی هاي تربیت اسالمی میزیست، ضرورتی براي پژوهشآموزش محیط

زیست با استفاده از تعالیم قرآن، انجام شده است. براي هاي آموزش محیطبه مفهوم، اهداف، مبانی، اصول و روش

فاده از رویکرد استنتاجی و روش فرانکنا و با توجه به تعالیم قرآن، عناصر و اهداف رسیدن به این هدف، با است

آموزش محیط زیست از منظر قرآن ، استخراج شده اند؛ سپس با توجه به این اهداف و عناصر، به تبیین مبناها و 

ظر اسالم پرداخته ها و در بعضی موارد فنون مربوط به آموزش محیط زیست مورد نسپس استخراج اصول و روش

 شده است.

 فسلفه، آموزش، محیط زیست، آموزش محیط زیست واژگان کلیدی:

 

 مقدمه .3

اسالم به عنوان دین خاتم و یک دین جامع براي انسان ها می باشد؛ بنابراین باید بتوان در مورد مسائل انسان قرن 

بسیار ضروري و مهم پیش آمده براي انسان  بیست و یکم نیز، راهکارهایی را از آن برداشت کرد. یکی از مسائل

امروز، بحث آلودگی و تخریب محیط زندگی او می باشد. زمین امروز، در اثر رفتارهاي انسان مخصوصا در قرن 

اخیر و  پس از انقالب صنعتی،  دچار بحران شده است به طوري که زندگی سالم انسان بر زمین با ادامه ي این 

رسد نوع نگرش انسان به طبعیت و جهان بینی مبتنی بر تفکر انسان محوري، نماید. به نظر میممکن میروند، غیر

ي بی حد واندازه از منابع سبب استفاده و بهره وري نامتعادل انسان از طبیعت شده است به طوري که این استفاده

طر انداخته است. بنابراین ضروري زمین، نه تنها سبب آسیب به محیط زیست شده، بلکه زندگی انسان را نیز به خ

                                                   
 samane1390.torabi@yahoo.comادبیات و علوم انسانی، بخش علوم تربیتی. دانشگاه شهید باهنر،دانشکده 1

 myaridehnavi@gmail.comدانشگاه شهید باهنر،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، بخش علوم تربیتی. 2

 masoud.akhlaghy@gmail.comدانشگاه شهید باهنر،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، بخش علوم تربیتی. 1
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است که انسان به بازنگري اندیشه هاي خود در مورد طبیعت بپردازد و ریشه هاي فکري این آسیب ها را دریابد و 

 به اصالح آن ها بپردازد. 

نقش مهم جهان بینی در رفتار انسان، ضرورت توجه انسان ها به دین را مشخص تر می کند. چرا که با وجود 

فت علوم، بسیاري از موضوعات مورد سوال انسان ها، همیشه مانند راز باقی می مانند و اساسا از جنس مساله پیشر

نیستند و به شکل راز باقی خواهند ماند. جداي از این موضوع که همین ماهیت رازها، نشان از شکوه زندگی انسان 

ل هایی براي زندگی خود می باشد. در مورد رابطه است، نشان از نیاز انسان به منبع وحی براي یافتن دستورالعم

ي انسان و طبیعت، به دلیل مشکالت به وجود آمده براي زندگی انسان و محل زندگی او بر اثر رفتار انسان طبق 

شود. بنابراین براي دست یافتن به رویکرد اسالم یک جهان بینی انسان نوشته، این ضرورت بیشتر احساس می

ارتباط مطلوب انسان با طبیعت، الزم است در متون اصیل دین اسالم یعنی قرآن کریم و  نسبت به طبیعت و

روایات ائمه ي اطهار)ع( جستجو کرد و چارچوب جهان بینی اسالمی در این مورد را یافت. در این پژوهش، با 

مورد نظر اسالم  مراجعه به آیات قرآن کریم که صبغه ي زیست محیطی دارند، ابتدا مفهوم آموزش محیط زیست

را بیان و سپس مبانی و اصول و روش هاي این ساحت تربیت را مطرح می کنیم. الزم به توضیح است که تربیت 

شود؛ به کار بردن اصطالح آموزش محیط زیست، تنها یک امر کلی است که شامل همه ي زوایاي وجود انسان می

اط صحیح با طبیعت و یافتن روش هایی براي شکوفا کردن آن به دلیل تاکید بر استعداد ذاتی انسان در مورد ارتب

 باشد.می

 

 .مبانی نظري8

براي یافتن مفهوم آموزش محیط زیست مبتنی بر تعلیمات اسالم، ابتدا باید رویکرد اسالم به طبیعت را پیدا کنیم. 

مورد اساسی در مورد رویکرد  از میان آیاتی از قرآن که به طبیعت و پدیده هاي آن اشاره دارند، می توان به چند

 اسالم به طبیعت دست پیدا کرد. 

 

 ذي شعور و تسبیح گوي و قدسی بودن طبیعت-3 -8

(که از آگاه شدن به 1110در نگاه قرآن تمام عالم خلقت ذي شعور و همچنین تسبیح گوي پروردگارند. )جهانگیر،

 این حقیقیت، نگاه قدسی به طبیعت زاده میشود. 

ءٍ إِالَّ یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لکِنْ ال تَفْقَهُونَ تَسْبیحَهُمْ إِنَّهُ کانَ  تُسَبِّحُ لَهُ السَّماواتُ السَّبْعُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ فیهِنَّ وَ إِنْ مِنْ شَیْ

 (.44)اسرا /  حَلیماً غَفُوراً

گویند و هیچ چیز نیست مگر در حال آسمانهاي هفت گانه و زمین و هر کس که در آنهاست او را تسبیح می

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=17&AID=44
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=17&AID=44
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 ستایش، تسبیح او می گویند ولی شما تسبیح آنها را در نمی یابید.

 

 طبیعت به عنوان رازدار و حافظ واقعیات-8-8

( زمین امانتدار و رازداري است 4(، یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا )زلزال/2)زلزال/ با توجه به آیات: وَأَخْرَجَتِ األرْضُ أَثْقَالَهَا

(. که این نکته بر ذي شعور بودن طبیعت نیز 1110که روزي به فرمان خدا آن رازها را بازگو می کند )جهانگیر،

 هد شد.تاکید می کند.در واقع در روز رستاخیز، این درک وشعور طبیعت بر همه آشکار خوا

 

 قسم به پدیده هاي طبیعی-8-0

کند: نخست اهمیت مطلبى که سوگند به خاطر آن یاد شده، و  سوگندهاى قرآن عموما دو مقصد را تعقیب مى

شود)مکارم  دیگر اهمیت خود این امور که مورد سوگند است، چرا که سوگند همیشه به موضوعات مهم یاد مى

ه اي مهم، سوگندهایی به بعضی ، قبل از بیان مسال10(. در قرآن و مخصوصا در جزء 1154شیرازي و همکاران، 

عناصر طبیعت می بینیم. مثال در ابتداي سوره تین: وَالتینِ و َ الزَیتون به انجیر و زیتون قسم یاد شده. در بین 

مفسران نظرات مختلفی در مورد این قبیل سوگندها وجود دارد، بعضی این قبیل سوگندها را نماد مفهومی دیگر 

همین میوه هاي یاد شده به دلیل فوائدشان می دانند.)مکارم شیرازي و همکاران،  می دانند و بعضی منظور را

(؛ در هر صورت استفاده از نام میوه ها و دیگر پدیده ها، به صورت نمادین هم که باشد نشان اهمیت دادن 1154

 وگند دارد. به آنهاست. سوگندهاي قرآن به پدیده هاي طبیعی، حکایت از واالیی، اهمیت و عظمت موضوع س

 

 نامگذاري بعضی سوره ها به نام عناصر طبیعت-8-4

سوره از سوره هاي قرآن، به نام پدیده ها و عناصر طبیعت است. این نامگذاري البته به دلیل وجود  15نام حدود 

داستانی در آن سوره در مورد آن موجود است یا به دلیل سوگندي است که در سوره نسبت به آن پدیده وجود 

ارد؛ مثال در سوره بقره، این نام به دلیل وجود داستان گاو بنی اسرائیل در این سوره است. و نام سوره طارق، به د

این جهت که در ابتداي سوره، خداوند به طارق آسمان سوگند خورده است، به این نام است.)مکارم شیرازي و 

 (1154همکاران،
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 .مرور پیشینه ها0

 ن:پژوهش هاي  خارج ایرا

 (1162) آموزش محیط زیست در قرن بیست و یکم،پالمر ترجمه خورشید دوست،

 (1164) محیطی، لویی پولمان،ترجمه گروه مترجمان اخالق زیست

 (1164) محیطی. استیون کالرک ترجمه محمودي مظفر اخالق زیست

 (1165محیطی. گئري آل.کامستوک. ترجمه انشاءاهلل رحمتی ) خداباوري و اخالق زیست

 (1167) محیطی مایکل پی.نلسون. ترجمه واعظی نژاد اخالق زیست

 پژوهش هاي داخل ایران

 (. 1164) محیطی،اصغري لفجمانی اصول تربیت زیست

 (1166والیی ) .محیط زیست اسالم و

 (.1110) محیطی اسالم با تاکید بر آراي استاد مصباح یزدي. فتحعلی. نظریه اخالق زیست

 (.1110) عیسی. رویکردي قرآنی. جهانگیر، محیط زیست و بحران آن،

 (.1110) فراهانی فرد و محمدي.- .محیطی و مبانی نظام محیط زیست در اسالم هاي زیست چالش

 (.1110) هاي قرآن و حدیث. حجتی و سالمی. محیطی در آموزه عدالت زیست

 

 .روش شناسی مطالعه4

و از نظر جمع آوري اطالعات از نوع نظري و  غیر  این پژوهش از لحاظ هدف از نوع پژوهش هاي بنیادي است

تجربی و از لحاظ ماهیت اطالعات جمع آوري شده از نوع کیفی می باشد. روش پژوهش به منظور وصول به 

 (1161اهداف، روش استنتاجی می باشد.)باقري،

 

 .یافته ها1

 عناصر مفهوم آموزش محیط زیست

بخش عمده  نظري که در حیطه ي شناخت قرار دارد،  و عملی که  می توان عناصر آموزش محیط زیست را در دو

در حیطه ي انتخاب و عمل می باشد، و در دو بخش سلبی و ایجابی دسته بندي کرد. بعد نظري که شامل نوع 

تفکر و جهان بینی است و عملی شامل نوع رفتاري که از این جهان بینی انتظار می رود و در فرد تثبیت می شود. 

وجه به مطالبی که گفته شد، در دیدگاه اسالمی، می توان به این عناصر رسید و با توجه به آن ها، آموزش با ت
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 محیط زیست برخاسته از تعالیم اسالمی را تعریف کرد.

 عناصر نظري:)بعد شناختی(:

 ایجابی:

 ت و هستیعدرک قداست و ماهیت آیه اي بودن طبی 

 یعت و هستیدرک خوبشتن به عنوان جزئی از نظام طب 

 ولیت اخالقی خود نسبت به هستی و طبیعتئدرک مس 

 ت به عنوان آیت الهی،زنده، تسبح گوي خدا ، مسخر و محمل برآورده نیازهاي آدمیعشناخت طبی 

 تلقی جهان طبیعت به عنوان آفرینش و خلقت خداوند که ذي شعور است 

 ل با سایر موجودات عالم، اعم از جاندار و بی جانتلقی انسان به عنوان جزئی از هستی و در تاثیر و تاثر متقاب 

 قابل احترام دانستن همه ي موجودات جاندار و بی جان هستی 

 اعتقاد به اینکه آفرینش، محصور در طبیعت محسوس نیست 

 سلبی:

 عت به عنوان ماده بی جانیعدم نگریستن به طب 

 پرهیز از خودمحوري در نظام هستی و طبیعت 

  انگاري طبیعتپرهیز از ابزار 

 پرهیز از تفکر سلطه و استیال 

 عناصر عملی)بعد انتخاب و عمل(:

 ایجابی:

 احترام به همه ي خلقت و لذت بردن از طبیعت و خواستن این لذت براي سایر انسان ها در همه ي زمان ها 

 تالش در جهت آباد ساختن 

 اقدام براي پاسداري و آبادانی هستی و طبیعت 

  اخالقی نسبت به طبیعت و رعایت اخالق زیست محیطیاحساس مسئولیت 

 سلبی:

 خودداري از آسیب رساندن به طبیعت جاندار و بی جان 

 مفهوم آموزش محیط زیست

با توجه به استعداد ذاتی انسان نسبت به طبیعت، یعنی زیبایی شناسی،کنجکاوي و حقیقت جویی، و پرورش این 

یعت، و درک خود به عنوان جزئی از خلقت خداوند در کنار طبیعت، و استعداد، انسان با درک ماهیت آیه اي طب
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اعتقاد به اینکه هستی داراي مولفه هاي نادیدنی مثل فرشته ها نیز می باشد، ابتدا توسط مربی و با استفاد از 

 حس فطري ارتباط با طبیعت، و سپس با بیشتر شدن سن و توانایی بیشتر درک خود و محیط اطراف، داراي حس

عمیق مسئولیت نسبت به همه ي عناصر محیط زیست اطراف خود می شود و این احساس مسئولیت، در عرصه 

ي عمل، بدون اجبار بیرونی، سبب اقدام انسان به جلوگیري از تخریب محیط زیست، اعم از کوه و دشت و محیط 

 شهري، و البته بهره برداري مفید و آبادانی آن می گردد.

 وش هاي آموزش محیط زیستمبانی و اصول و ر

 در این مجموعه قانونمندي هاي شناخته شده در علوم نظري که تعلیم و تربیت بر آن ها تکیه دارد.مبنا: 

 مبناها را از میان آیات قرآن برداشت کرده ایم.، پژوهش

ها و هم از : دستور العملی کلی است که به عنوان راهنماي عمل در نظر گرفته می شود. اصول هم از مبنااصل

 اهداف، متاثر می شوند.

 : دستور العمل هاي جزئی تر از اصل هستند که براي عمل تربیت، راهنماهاي واضح تري هستند.روش

 فن: فنون تربیتی، به طور مستقیم راهنما و پیشنهادي براي فعالیت هاي تربیتی هستند.

 دسته بندي مبناها

(مبناهاي مربوط به نقش و جایگاه 1دسته بندي می کنیم:  مبناهاي به دست آمده از قرآن را در سه بخش

(مبناهاي مربوط به رابطه ي انسان با طبیعت. 1( مبناهاي مربوط به جایگاه انسان در هستی،2طبیعت در هستی، 

 در این مقاله، به بیان مبناهاي دسته اول و دوم می پردازیم.

 مبناهاي مربوط به جایگاه طبیعت در هستی

 طبیعت، ذي شعور و تسبیح گوي خداوند است مبناي اول:

مراد از بیان اینکه طبیعت و اشیا، مسبح هستند، قداست بخشیدن صرف به آن ها نیست به این صورت که عناصر 

آن به صورت الهه براي انسان در آیند؛ چنانچه انسان ها در دوره هایی از تاریخ این اشتباه را نیز مرتکب شده اند؛  

هر موجودي » یین پیوستگی خلقت خداوند است که همه ي پدیده ها را شعور ذاتی بخشیده است وبلکه هدف، تب

به اندازه ي بهره ي وجودي خود، داراي علم است و با زبان نقص خویش، کمال خالق خویش را فریاد 

 تفسیر المیزان( «)میزند.

اشند، همه در مقابل خداوند نماز می از نظر قرآن، همه ي اجزاي طبیعت همگی همواره تسبیح گوي حق می ب»

(. جالب این است که از نظر قرآن، تسبیح موجودات می تواند مورد 1خوانند و عبادت به جاي می آورند:)جمعه/

)فرمیهنی (.« 41درک و شعور و فهم انسان باشد. در یک آیه خطاب به رسول خدا آمده است: الم تر )نور/

 (    175، 1110فراهانی،
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الم تران اهلل یسبح له من فی السموات واالرض والطیر صافات کل قدعلم صالته المیزان ذیل  آیه   در تفسیر

وجود هر چیزي محتاج به اوست چون بواسطه او ظهور یافته و »(آمده است:41نور/وتسبیحه واهلل علیم بما یفعلون)

ظهور  را از ظلمت عدم به نور وجود،با وجود و ظهورخود داللت بر منور و مظهر خویش می نماید. همان که او 

بخشیده و این زبان حال و مقال تمام موجودات عالم است که با نقص و احتیاج خود، خالق خود را تسبیح و تنزیه 

می کنند و این همان تسبیحی است که خداوند آن را به همه موجودات نسبت می دهد و الزمه آن نفی استقالل 

هرمدبر و ربی غیر از خداست . خداوند در تسبیح موجودات عقالي آسمانها و زمین و از تمامی ماسوي اهلل و نفی 

اما  مرغان بال گشوده را که همگی داراي روحند، اختصاصا نام می برد، با آنکه تسبیح خدا اختصاص به آنها ندارد،

و هر کس که مدعوي را از آنجا که این موجودات از عجایب خلقت هستند خداوند آنها را به ذکر اختصاص داده 

می خواند براي متوجه کردن او نسبت به حاجات خویش است ، حاجاتی که دعا شونده از آن بی نیاز است و خدا 

منزه از هر احتیاج بوده و ما سوي اهلل همه محتاج به او هستند، پس دعاي تکوینی موجودات بیشتر از هر چیز 

در عین حال عبارت )کل قد علم صالته و تسبیحه (داللت بر این  داللت برتنزیه و تسبیح پروردگارشان می کند

(. از طرف دیگربکار بردن )الم تر( داللت بر وضوح و 16می کند که تسبیح موجودات همه از روي شعور است )

ظهور تسبیح موجودات می نماید ظهوري که هیچ خردمندي در آن تردید نمی کند. و در آخر می فرماید خداوند 

و می شنود اگرچه وجود آنها عین تسبیح است اما این  ه می کنند داناست ، یعنی تسبیح آنها را می داند،به آنچ

محسوب می شود، لذا خدا تسبیح همه موجودات را می داند و به زودي به ایشان  تسبیح به اعتباري فعل آنها نیز

 تفسیر المیزان(«).جزاي نیکو می دهد

 گوي بودن پدیده هاي طبیعی را بیان می کندهدف قرآن از آیاتی که تسبیح 

آیه، به تسبیح موجودات اشاره کرده اند. فعل همه ي این آیات به صورت مضارع است. اما در  17در قرآن حدود 

(. در 1)اعلی/سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَیمرتبه فعل امر تسبیح به کار رفته است؛  14مورد انسان به طور خاص، حدود 

واقع تنها در مورد انسان است که فعل امر تسبیح کردن به کار رفته است. با توجه به تفسیر المیزان که تسبیح 

م به اختیار موجودات را نشانه ي شعور آن ها و نه فقط یک تسبیح تکوینی می شمارد، می توان از این آیات ه

انسان پی برد و هم شاید بتوان این نکته را استنباط کرد که همچون تسخیر، در مورد تسبیح نیز، پدیده ها 

جایگاهشان مشخص است و اینجا نیز این انسان است که باید با شناخت خالق و مخلوقات او، همنوا با دیگر پدیده 

 نظام خلقت درک و پیدا کند.ها به تسبیح خداوند بپردازد و جایگاه خود را در 

بنابراین، هدف قرآن از آیاتی که تسبیح پدیده ها را بیان می کنند، آگاهی دادن به انسان است در جهت  شناخت 

طبیعت، شناخت خدا، شناخت خود که موجودي اراده مند است و شناخت مسئولیتی که این اراده براي او ایجاد 

 می کند.

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=87&AID=1
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 ن به تسبیح گوي و ذي شعور بودن طبیعت: اعتقاد و باور داشت3اصل 

براي آموزش زیست محیطی و تربیت استعداد زیست محیطی انسان از منظر اسالمی، یکی از مبانی اساسی و 

بسیار تاثیر گذار، قدسی بودن و تسبیح گوي بودن طبیعت است. بنابراین باور داشتن به این موضوع، یک اصل 

شناسانه به طبیعت دارد و یکی از پایه هاي مهم جهان بینی اسالمی در مورد مهم می باشد، چرا که نگاهی هستی 

 طبیعت است. آشنا کردن متربی با این مبنا، زمینه ساز اعتقاد و باور او به قدسی بودن طبیعت است. 

 روش: آگاهی دادن به متربی در مورد ماهیت تسبیح گوي بودن طبیعت

مورد مسبح بودن طبیعت سخن گفته اند، می توان این نگرش قرآنی را در مورد با استفاده ازآیاتی از قرآن که در   

طبیعت به متربی آموزش داد. چرا که این یک بحث نظري است و براي آگاه شدن از آن و باور پیدا کردن به آن، 

 ده اند.باید با مبانی چنین تفکر و تلقی از طبیعت، آشنایی پیدا کرد. این مبناها نیز در آیات قرآن آم

 : احترام به طبیعت و حفظ حریم آن8اصل 

طبیعتی که تسبیح گوي و قدسی و جاندار و ذي شعور است، شایسته ي احترام است. بنابراین این احترام باید به 

عنوان یک اصل در نظر گرفته شود. هر چند که اگر مربی به قدسی بودن طبیعت باور داشته باشد و بتواند متربی 

 بودن طبیعت آگاه کند، خود به خود، از دل این آگاهی، احترام می روید.  را از قدسی 

 روش: رعایت اخالق در عمل و رفتار با طبیعت

بدیهی است که وقتی صحبت از قدسی بودن و در نتیجه احترام به میان می آید، اخالق رکن بعدي است که به 

تسبیح گوي خداوند است، سزاوار رعایت اخالق است.  وجود خواهد آمد. با این رویکرد و جهان بینی، طبیعتی که

 رابطه ي اخالقی با طبیعت نیز، مستلزم درک وظیفه ي انسان نسبت به طبیعت است.  

 مبناي دوم: همه امور در هستی و هر آنچه در آن انجام می گیرد، در حضور و آشکاري است 

 /نمل(57) کِتابٍ مُبینٍ   ما مِنْ غائِبَۀٍ فِی السَّماءِ وَ الْأَرْضِ إِالَّ فیوَ

شهادت، یکی از ویژگی هاي اساسی نظام هستی است. شهادت به معناي حضور است و با توجه به آن، نظام »

ت و غیب و غیبت در آن راه هستی، نظام شاهد و مشهودي است. از این زاویه، اساس هستی شهادت و حضور اس

ندارد. هنگامی می توان از غیب سخن گفت که پاي اعتبار گشوده شود؛ به اعتبار زمان حال، گذشته غیب و به 

اعتبار نگاه انسان، خدا غیب است، اما اما اگر ازین اعتبارها بگذریم، آنچه اصیل است شهادت است. در حیطه ي 

چ چیز یه غیبت برگزار نمی شود، نه برگی از شاخه اي فرو می افتد و نه این بینش، هستی یکسره برمالست و هی

 دانه اي که در هزار بطن ظلمت زمین آرمیده است.   

ظُلُماتِ   الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَۀٍ إِالَّ یَعْلَمُها وَ ال حَبَّۀٍ فیعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَیْبِ ال یَعْلَمُها إِالَّ هُوَ وَ یَعْلَمُ ما فِی  وَ

/انعام(. در اوج این نظام شاهد و مشهودي، خدا جاي دارد و 71) کِتابٍ مُبینٍ  الْأَرْضِ وَ ال رَطْبٍ وَ ال یابِسٍ إِالَّ فی

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=27&AYID=75
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=6&AYID=59
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=6&AYID=59
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وَ بَیْنَکُمْ   ءٍ أَکْبَرُ شَهادَةً قُلِ اللَّهُ شَهیدٌ بَیْنی أَيُّ شَیْقُلْ بنابراین شهادتی بی رقیب از آن اوست. 

 (107، 1167باقري،(«)11)انعام/

 اصل: درک معناي آشکار بودن همه ي امور اعم از اعمال و گفتار

چرا که طبق این اصل، ابتدا باید به درکی از این آشکاري رسید تا بتوان بر اساس آن، عملکردها را تنظیم کرد. 

این موضوع که همه امور در عالم در آشکاري صورت می گیرد و ثبت و ضبط می شود، تا زمانی که توسط مربی و 

 متربی درک نشود، اثر تربیتی نخواهد داشت.

 روش: اعطاي بینش و آگاهی در مورد این خاصیت هستی و ارائه ي استدالل در این مورد

نا، باید با احتیاط صورت گیرد. چرا که در کودکی با سن پایین که براي سنین مختلف، بحث در مورد این مب

درکی از امور انتزاعی ندارد، بیان اینکه همیشه و همه جا دیده می شوید و کارهایتان ثبت می شود، ممکن اسن 

می  موجب ترس و بروز بیماري روانی گردد. می توان گفت این مبنا، مربوط به سنین بعد از بلوغ است که انسان

تواند به درکی از مسائل نظري برسد. بنابراین، با آگاهی دادن به متربی در این مورد و در سن مناسب، می توان در 

او درکی از آشکاري امور عالم ایجاد کرد. بهره گیري از این اصل، کامال در جهت ایجاد نیروي کنترل درونی است 

و قدرت بازدارنده ي آن براي جلوگیري از فساد و تخریب استفاده و هرگز نباید ازین مبنا و اصل، براي ایجاد ترس 

 کرد. براي استدالل در این مورد و دادن آگاهی، می توان به آیات قرآن استناد کرد.

 مبناي سوم: طبیعت شاهد، رازدار و حافظ واقعیت ها است

چیز را در خود ضبط می کند.  به طور خاص و برگرفته از مبناي قبل، طبیعت یکی از اجزاي هستی است که همه

زمین داراي شعور و محترم است و می بیند و قابلیت شهادت دادن در روز رستاخیز را دارد؛ وَأَخْرَجَتِ األرْضُ 

( . بنابراین حرمت دارد و باید حرمت شعور او را نگه داشت. 4(، یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا )زلزال/2)زلزال/ أَثْقَالَهَا

همانطور که اگرکسی بخواهد کار بدي انجام دهد، حتی در حضور یک کودک این کار را نمی کند، داشتن این 

درک از زمین و فهم عمیق آن، اینکه می بیند و ضبط می کند و شعور دارد، می تواند به عنوان یک نیروي 

 بازدارنده ي درونی براي انسان عمل کند.

 عمل و رفتاراصل: دقت و توجه در انتخاب نوع 

توجه به این حقیقت که زمین یک شاهد است، کنترلی درونی براي توجه و دقت در رفتارهاست. چرا که بدیهی 

است که آگاهی بر این موضوع، انسان را از هرزگی در رفتار دور نگه می دارد و به خاطر شرافت انسانی خود، در 

ا خیلی مهم است، این است که مربی باید متوجه باشد که انتخاب نوع اعمال خود دقت می کند. نکته اي که اینج

این موضوع را ابزاري براي ترساندن متربی در جهت رسیدن به اهداف تربیتی خود نکند؛ در واقع هنر تربیت، بهره 

 گرفتن از این اصل براي درونی کردن مرکز کنترل رفتارهاي انسان است، نه اینکه با ایجاد ترس از اینکه رفتارهاي
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 او ثبت می شوند، کنترل بیرونی از راه دوري براي متربی کار بگذاریم. 

 روش: توانا شدن در تشخیص اعمال درست و نادرست و انجام عمل درست

براي دست زدن به انتخاب درست، بدیهی است که باید ابتدا به قدرت تشخیص درست و نادرست دست یافت. 

هاي فرد نشأت می گیرد. بنابراین ابتدا آگاهی از درست و نادرست تشخیص دادن، یک مهارت است که از آگاهی 

مورد نیاز است. هر چند داشتن آگاهی، تضمینی بر تشخیص صحیح نیست، چرا که همیشه عوامل دیگري در 

تشخیص و نهایتا در تصمیم افراد دخالت دارند. کم نیستند افرادي که آگاهی از خوب و بد دارند و قدرت 

ک آن ها از هم را هم دارند، اما در نهایت اقدام به عمل درست نمی کنند. اینجا بحث اولویت هاي تشخیص و تفکی

ارزشی افراد مطرح می شود. بنابراین باز هم می رسیم به قدرت تربیت در مورد درونی سازي تلقی از آشکاري امور 

 عالم و ثبت و ضبط شدن همه ي اعمال ها و رفتارهاي انسان. 

 وهی در مورد یک عمل خاص)با شروع از یک عکس یا فیلم یا داستان و ...(فن: بحث گر

با روش هاي آموزش فلسفه به کودکان و ایجاد حلقه ي کند وکاو، می توان در مورد نوع اعمال انسان و اینکه 

به  عمل انسان در کائنات ثبت و ضبط می شود صحبت کرد و مربی به عنوان یک راهنما، متربیان را در رسیدن

موضعی اخالقی یاري کند. به طور خاص می توان در  مورد رفتارهاي زیست محیطی این کار را انجام داد.  مثال با 

شروع بحث از یک عکس که در مورد مسائل محیط زیست است، می توان دانش آموزان را در تصور موقعیت و 

 مورد محیط زیست را به قضاوت نشست.تفکر در مورد آن قرار داد و خوب یا بد بودن کار انجام شده در 

 مبناي چهارم: طبیعت آیت الهی است

آمد، یکی از اساسی ترین رویکردهاي قرآن به طبیعت، نگاه آیه اي به پدیده هاي  2طبق مطالبی ک در فصل 

، طبیعی است. در آیات زیادي از قرآن، بسیاري از پدیده هارا ذکر کرده و گاهی با توضیح نظام داخلی آن ها

  خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِالفِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ وَ الْفُلْکِ الَّتی  إِنَّ فیرهنمون به نشانه بودن آن ها شده است. 

ما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ ماءٍ فَأَحْیا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَ بَثَّ فیها مِنْ کُلِّ دابَّۀٍ  تَجْري فِی الْبَحْرِ بِما یَنْفَعُ النَّاسَ وَ

یده ها، (.در واقع در قرآن، پد174بقره/(وَ تَصْریفِ الرِّیاحِ وَ السَّحابِ الْمُسَخَّرِ بَیْنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ

مثله شده و جدا شده از ابتدا و انتهاي خود دیده نشده اند، بلکه همزمان به نظام داخلی،نظام فاعلی و نظام غایی 

 آن ها توجه شده است. 

 اصل: احترام نظري و عملی به همه ي پدیده هاي هستی

از خالق بی نقص خود می باشد، نگاه آیه اي به قرآن، احترام را می رویاند. چرا که هستی با شکوه که نشانه اي 

سزاوار احترام است. این احترام شامل همه ي پدیده ها اعم از عناصر طبیعی مثل درختان و گیاهان و جانوران، و 

یا دست ساخته هاي ارزشی و مفید انسان مثل پل ها و راه ها تا میز و صندلی را شامل می شود. چرا که ماهیت 
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 نیز طبیعی است و از عناصر طبیعت ساخته شده اند.همه ي وسائل دست ساخت انسان 

 )از منظر ایجابی(: باال بردن سطح سواد زیست محیطی   3روش 

یکی از جلوه هاي احترام نظري، آگاهی پیدا کردن در مورد موضوع است. اگر انسان بپذیرد که طبیعت نشانه ي 

د که در مورد آن سواد خود را افزایش دهد. یک وجود خداست و باید به آن احترام گذاشت، بنابراین تمایل دار

سواد زیست محیطی توان درک نظام هاي طبیعی است که »تعریف از سواد زیست محیطی به این صورت است:

زندگی ما را بر سیاره زمین ممکن می سازد و جامعه ي برخوردار از سواد زیست محیطی جامعه اي پایدار است 

، 1165رهادوست،«)می کند چرا که می داند حیاتش وابسته به این محیط است.که محیط طبیعی اش را نابود ن

سواد زیست محیطی مستازم درک عمیق و بنیادي نظام هاي دنیاي طبیعت، درک » ( در تعریفی دیگر آمده: 111

علمی،  روابط و تعامل هاي جهان زندگان و غیر زندگان، و توان برخورد معقول با مسائلی است که باید با شواهد

« بی طرفی و با توجه به جنبه هاي اقتصادي، زیبا شناختی و اخالقی محیط زیست با آن ها روبرو شد.

 (111، 1165)رهادوست،

 : رعایت اخالق در استفاده از محیط زیست)به کار بردن اصول اخالق زیست محیطی(8روش 

 تخریب اشیاء دست ساز انسان)از منظر سلبی(: خودداري از آلوده کردن مکان هاي طبیعی و  0روش 

 فن: اقدام به جمع کردن زباله هاي مدرسه یا کوچه یا اطراف یک رودخانه به صورت گروهی

به عنوان یک تکلیف مدرسه اي، معلم و دانش آموزان، اقدام به جمع کردن زباله هاي مدرسه یا یک کوچه یا  

محیط زندگی پی ببرند و اهمیت پاکیزه نگه داشتن اطراف یک رودخانه بکنند تا به زشتی عمل زباله ریختن در 

 محیط زیست را از نزدیک لمس کنند.

 مبناي پنجم: طبیعت متعلق به خداست

مالک مطلق هستی، خداوند است. مالکیت هاي انسان (. 27)روم/وَ لَهُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ کُلٌّ لَهُ قانِتُونَ

قراردادي و براي زمان معینی هستند. آگاهی و باور این موضوع براي انسان هم بینش وسیع و حقیقی می دهد و 

 هم آرامش را براي او در پی دارد.

 : باور داشتن به مالکیت مطلق خداوند نسبت به طبیعت و جهان3اصل 

نگري به ماهیت حقیقی مالکیت در هستی، انسان حدود اختیارات خود را می شناسد و  با این اعتقاد و روشن

همچنین امالک و دارایی هاي خود را در دست خود مطلق نمی پندارد و به خود اجازه نمی دهد تا به آن ها 

 آسیب بزند.

 روش: خودآگاهی نسبت به ناتوانی هاي انسانی خویش و سرمست نشدن از توانایی ها

ال اگر انسان دقت کند که هنگام یک بیماري ساده، توانایی خود را به شدت از دست می دهد و حتی اعضاي مث
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بدن خود را نیز نمی تواند به خوبی مدیریت کند، به ماهیت اعتباري مالکیت خویش حتی نسبت به اعضاي بدن 

یز، این موضوع کامال واضح است؛ چرا که خود پی می برد. در مورد دارایی ها از منابع طبیعی مثل امالک و زمین ن

 در واقع همه ي دارایی هاي انسان براي مدت موقتی که نهایتا تا زمان مرگ است، در دست او هستند.

 : تعقل و تدبر در طبیعت و هستی 8اصل

ور انسان باید با تفکر و تدبر به طبیعت و پدیده ها بنگرد و به کنه هر موجود فکر کند و همیشگی بودن حض

طبیعت در اطرافش، او را دچار روزمرگی نکند و به کنه هر پدیده فکر کند. این ژرف بینی، او را از دام تصور 

 نادرست مالکیت مطلق خود می رهاند و همچنین نگرشی واقع بینانه در مورد هستی به او می دهد.

 (167)اعراف/

 هستی روش: نظر و مشاهده و ارتباط با پدیده هاي عالم طبیعت و 

أَ فَال یَنْظُرُونَ إِلَی در قرآن به نظر و مشاهده در امور عالم توصیه شده است و گاهی پدیده هایی را مثال زده است. 

مشاهده ي دقیق توام با بصیرت و تفکر »می کند: ( نظر را چنین تعریف1167(.علوي)15غاشیه/(الْإِبِلِ کَیْفَ خُلِقَتْ

، در مورد شتر و آسمان و زمین و ... فعل 20تا  15( سوره غاشیه آیات 1167،171علوي،«)در پدیده هاي هستی

مجهول به کار برده، یعنی تاکید بر مخلوق بودن این پدیده هاي عظیم دارد. در سوره غاشیه بعد از بحث از حاالت 

ب و بد در قیامت، در مورد خلقت شتر و برافراشتگی آسمان و برپایی و برجایی کوه ها و گستردگی انسان هاي خو

از تذکر و مذکِّر بودن پیامبر گفته است. می توان گفت یعنی اینکه انسان با  21زمین صحبت کرده؛ بعد در آیه 

، حقیقت را می یابد و به شناخت نظاره و مشاهده ي دقیق و عمیق و حق جویانه به طبیعت و پدیده هاي طبیعی

درست می رسد. این نظاره گري یک نوع رابطه ي شناختی با طبیعت است. یعنی این مشاهده که ابتدا از حواس 

 شروع شده و به شناخت می انجامد.

ي  بنابراین در مورد محیط زیست، مخصوصا در سنین پایین تر، باید ارتباط با پدیده ي مورد مطالعه را به وسیله

حواس متربی، حفظ کرد و مطالب را به صورت انتزاعی و دور از دسترسی مستقیم به پدیده، بیان نکرد. 

وقتی یک پدیده طبیعی براي » می گوید:« ارتباط با واقعیت طبیعی مورد مطالعه»( در توضیح اصل 1161)باقري،

آن، به صورت امري مجهول نمایانده  دانش آموز در سایه ي مشاهده ي دقیق یا هر گونه درگیري فکري دیگر با

شود و پس از آن به ارائه ي مفاهیم و قوانین علمی اقدام شود، دانش آموز مطالب را بر بستر واقعیت هاي طبیعی 

 ( 277، 1161باقري،«)مالحظه خواهد کرد و درک معنادار تري از مطالب خواهد داشت.

 ز آن هافن:تجربه ورزي درخت کاري و کاشت نهال و مراقبت ا

طبق گفته ي نصر، بیشتر مشکل از جهان بینی است. حاال ما چطور این جهان بینی قرآنی را به خودمان به عنوان 

مربی و به نسل بعد به عنوان متربی آموزش دهیم؟ درختکاري به عنوان یک روش مشاهده ي مستقیم که متربی 
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وان یک فن بسیار کارا و مفید متربی را درگیر جریان با همه ي حواس خود به مشاهده می پردازد، می تواند به عن

تغییرات و آفرینش هاي پیوسته ي هستی کند و بدون هیچ فاصله اي از طبیعت و کامال همراه و همگام با آن، به 

 مشاهده و درک آفرینش بپردازد.   

و درخت با هم  در فن کاشت درخت، وقتی که یک کودک ، خودش درخت بکارد، خودش احساس می کند که ما

در زمین زندگی می کنیم و وقتی می بیند که هم انسان و هم درخت به آب احتیاج داریم، درخت به مراقبت ما 

نیاز دارد و ما هم به میوه ي درخت نیازمندیم، این شناخت تدریجا در او به وجود می آید که ما و درخت، در کنار 

می رسد که خودش با طبیعت و در کل انسان با طبیعت، جزئی از هم و در تعامل با همیم و کم کم به این درک 

سال تحصیل مدرسه اي، و اینهمه ساعاتی که در مدرسه و درس میگذرد، هر  12یک آفرینش واحد هستند. در 

 دانش آموز چند درخت و یا حتی نهال کوچک کاشته است؟ 

درخت خود مراقبت کند و در کنار دیگر درختان پیشنهاد: اگر هر دانش آموز یک یا چند درخت بکارد، هر کس از 

دوستان خود، با هم به مراقبت از درختانشان بپردازند، این فعالیت به تنهایی، در همه انواع ارتباطات انسانی تاثیر 

مثبت دارد. رابطه ي انسان با خود، به این صورت که در فعالیت کاشت و نگهداري درخت، خود را می یابد و می 

احساس توانایی و عزت می کند؛ هچنین به خاطر رابطه ي عاطفی انسان با طبیعت، این همنشینی با بیند و 

 درخت، حس خوبی به او می دهد.

 رابطه ي انسان با طبیعت: به تعامل خود با طبیعت شناخت پیدا می کند

 نسان هارابطه با سایر انسان ها: دوستی و لذت از دوستی، و احترام و آرامش در کنار سایر ا

رابطه ي انسان با خدا: پس از تجربه ي کاشت درخت و صبوري براي سبز شدن و بالندگی درخت، و نظاره ي 

چگونگی جوانه زدن و شکوفه دادن درخت در بهار و تابستان و مرگ و ریزش در پاییز و زمستان، مسلما حیرتی 

درخت می روید و سبز می شود و جوانه می  وجود انسان را فرا خواهد گرفت که چطور و با چه قدرتی از خاک،

دهد و باز با نظمی شگفت انگیز، در فصلی دیگر، برگ ها زرد و خشک می شوند و می ریزند، و مرگ، تمام وجود 

درخت را فرا می گیرد و باز در بهار، از چوب خشک درخت، جوانه و شکوفه می روید. و تازه همین که با گیاهان 

بعضی خزان و بهارشان با دیگري کامال متفاوت است)مثال زعفران در پاییز گل می دهد و در آشنا شود و ببیند که 

 زمستان سبز است و در تابستان زرد می شود(، مسلما همه ي اینها پرسش گري را در فرد بیدار می کند.

به حقیت می  پرسشگري که اولین قدم براي تفکر است و پرسشگري و تفکر، به همراه یک راهنما، انسان را 

رساند. مسلما وجود آفریننده اي حکیم، اولین پاسخ این پرسش است؛ و رهاورد استمرار این تعامل و همنشینی با 

 طبیعت، براي انسان، آرامش، تفکر مثبت و جهت دار و رابطه ي شناختی و سپس معنوي با خدا می باشد.  

ا بقیه مخلوقات خداوند و با سایر انسان هاست. وگرنه بهترین روش آموزش جهان بینی نیز، همین تعامل انسان ب
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که ساعت ها نشستن در پستو و کالس وحرف زدن  از آفریدگاري خداوند و مخلوق بودن انسان ها و همه ي 

 پدیده ها، کمتر کسی را خداشناس و حقیقت بین کرده است. شواهد جامعه کامال گویاي این مطلب است.

اري، درگیري هر چه بیشتر حواس انسان با طبیعت است براي شکوفایی درون انسان در واقع، هدف از فن درختک

که خداجو، دنبال خود حقیقی و طبیعت دوست است. چرا که به شهادت آیات قرآن، دارایی انسان از ابتداي تولد، 

فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطْرَةَ (. )1و6()بلد/لِساناً وَ شَفَتَیْنِ .وِ أَ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَیْنَیْن حواس و قلب و فطرت اوست.)

 (10)روم/)اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا

ابراین، انسان با این دارایی ها در زمین متولد می شود، و می تواند با پیوند قواي ذاتی خود با طبیعت، راه بن

مطمئن تري براي رسیدن به حقیقت پیدا کند. کم نیستند این دست از آیاتی که انسان را دعوت به نظاره به 

ها و نمودن شگفتی ها و نظم بی نظیرش، از پدیده ها و عناصر طبیعت می کنند و یا با توصیف نظام داخلی آن 

راهی مطمئن و آرام، انسان را از مخلوق، به خالق می رسانند. در واقع وجود عالقه ي انسان به طبیعت، خود راهی 

بنایراین درگیري هر چه بیشتر حواس به عنوان امکانات و ابزار براي رسیدن به حقیقت مخلوق بودن آن هاست. 

اي شکوفایی درون انسان است که خدا در او تعبیه کرده است که این درون، خداجو، دنبال خداداي انسان، بر

 خویشتن حقیقی و طبیعت دوست است.

 مبناي ششم: طبیعت هماهنگ، منظم و هدفدار است

جسته ي طبیعت، یکی از خصوصیات بر (.1-1سَبِّحِ اسمَ رَبِّکَ األعلی الَّذي خَلَقَ فَسَوّي وَالَّذي قَدَّرَ فَهَدي)اعلی/

هماهنگی و نظم آن است که در آیات قرآن نیز بارها بیان شده است. هچنین در نگاه قرآن، وجود همین 

هماهنگی و نظم، سبب وجود هدف است. ارتباط هماهنگی و نظم، با هدفدار بودن یک امر، ارتباطی کامال منطقی 

سوي این پرسش رهنمون می شود که هدف این  است. ذهن پرسشگر انسان، همیشه با دیدن برنامه و نظم، به

 برنامه ریزي و هماهنگی و نظم چیست؟

اي تصادفی، بیهوده و عبث به وجود  اند که پدیدهمفاهیم مذکور )هماهنگی،نظم و هدفداري(، مبیّن این حقیقت»

نامه داده شده باشد یا اي، براي بر پدید آوردن آن حاکم بوده است. اگر به پدیده نیامده است و عقل و شعور ویژه

شود که با طی آن هر  اي قرار داده می که براي آن پدیده برنامه ریزي گردیده باشد، آن پدیده در مسیر ویژه آن

لحظه در جهت تحقق اهداف تعیین شده براي آن عمل نماید. کلیۀ اجزاء طبیعت، واجد خصوصیاتی هستند، 

  (111، 1111علوي،«)واقع گردیده اند. بیهوده نیست که در مواردي مشمول سوگند الهی

 اصل: حفظ تعادل طبیعت و پرهیز از بر هم زدن آن

انسان نباید با اعمال و رفتار خود، سبب به هم خوردن نظم طبیعت شود. در واقع انسان چون داراي اختیار و اراده 

بر هم خوردن تعادل طبیعت است، توانایی عمل بر خالف مسیر طبیعت و قوانین آن را دارد که این عمل سبب 
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می شود. اما آیا انسان اجازه ي چنین اعمالی را دارد؟ طبق رویکرد قرآنی، انسان از دو جهت چنین مجوزي ندارد؛ 

نخست اینکه، پدیده هاي طبیعی داراي جان و شعور هستند و در نتیجه حقوق مخصوص خود را دارند، دوم اینکه 

به ضرر زندگی انسان است. چرا که انسان به عنوان جزئی از هستی، مشمول  بر هم خوردن این تعادل، در نهایت،

، با 21این قوانین است و عدم تعادل طبیعت، به زندگی سالم او ضربه می زند؛ این حقیقتی است که انسان قرن 

 آن روبرو شده و زندگی او، زیان هاي ناشی از بر هم زدن نظم طبیعت را متحمل شده است.

 از قوانین طبیعت و تجاوز نکردن از نظم طبیعت روش: پیروي

در واقع انسان تنها کافی است که زندگی خود را با قانون هاي طبیعت، تنظیم کند. رسیدن به این قوانین نیز، از 

فَأَلْهَمَها فُجُورَها  جهتی یک پژوهش  تخصصی است، و هم یک نیروي درونی است که هر انسانی آن را می شناسد.

(. کافی است چشمی بینا داشت تا با دیدن این نظم شگفت انگیز در جهان، عملی را مرتکب 6)شمس/وَ تَقْواها

 نشود که این نظم را بر هم زند. 

 فن: پرهیز از شکار بی رویه ي حیوانات

 استفاده از منابع طبیعیفن: پرهیز از اسراف در 

انسان مجاز است که براي رفع احتیاجات خود، از منابع طبیعت استفاده کند. اما زیاده روي در این بهره برداري و 

مصرف بیش از حد از مواد طبیعت، عمال تعادل طبیعت را بر هم می زند. بنابراین، استفاده ي درست و دوري از 

 ت حفظ نظم و تعادل طبیعت حرکت دهد.اسراف، می تواند انسان را در جه

 :استفاده ي بهینه از مواد و عناصر طبیعت8روش 

با وجود اینکه منابع طبیعت محدود هستند، انسان باید از هر چیزي که استفاده می کند، بیشترین استفاده را 

 داشته باشد و تا حد امکان، مواد طبیعی را دور نیندازد.  

 فن: بازیافت زباله و کاغذ

میلون ها درخت براي ساختن کاغذ قطع می شوند. بنابراین براي جلوگیري از کم شدن درختان، باید کاغذ را 

بازیافت کرد. زباله ها، یکی از معضالت بزرگ بشر امروز هستند که می توان با بازیافت آن ها و استفاده ي دوباره، 

را داشت.در مورد آموزش محیط زیست، آموزش هم این مشکل را حل کرد و هم استفاده ي حداکثري از مواد 

 چگونگی جداسازي زباله در مبدا و خانه ها، یک موضوع بسیار مهم است.

 : تبدیل تهدید زباله ها به فرصت کار آفرینی0روش 

با آموزش تفکیک زباله ها، عالوه بر استفاده ي بهینه، می توان ایجاد شغل هم کرد. هم اکنون این کار در خیلی از 

 شورها و کالن شهرها در حال انجام است.ک
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 فن: آموزش ساخت کود از پوست میوه ها و دیگر زباله هاي تر براي باغبانی

 مبناي هفتم: طبیعت یک نظام یا سیستم است

ثُمَّ ارْجِعِ . مِنْ فُطُورٍ  خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَري  فی  ما تَريالَّذي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً 

ر د»(. در تفسیر المیزان ذیل این آیات آمده است: 4و  1)ملک/الْبَصَرَ کَرَّتَیْنِ یَنْقَلِبْ إِلَیْکَ الْبَصَرُ خاسِئاً وَ هُوَ حَسیرٌ

خلقت خدا هیچ چیزي که ازمقتضاي حکمت خارج باشد نمی بینی و تدبیر الهی در سراسر جهان زنجیروار به هم 

متصل است و موجودات با یکدیگر در ارتباطند، مانند کفه هاي یک ترازو و در عین اختالف در بدست آمدن غرض 

تفاق دارند و خداوند هر موجودي را به گونه اي آفریده که بتواند به آن هدفی که برایش خلق شده خالق خود ا

برسد و یک موجود مانع ازفوت غرض دیگري نگردد.و اگر خداي تعالی را با نام رحمان یاد کرد، به جهت آنست که 

سراسر جهان هیچ تفاوتی نمی  سراسر خلقت نشأت گرفته از رحمت عام اوست ، به هر جهت می فرماید، تو در

بینی و اگر باز هم با دقت نظر کنی خواهی دید که هیچ اختالل و بی نظمی در عالم خلقت وجود ندارد و اگر 

دوباره و چند باره هم برگردي و نظر کنی ، فقط نظرت خسته می شود و از کار می افتد و هیچ تفاوت و اختاللی 

بنابراین، جهان آفرینش به صورت «.   م ،نظامی واحد و متصل و مرتبط استنخواهی دید، لذا نظام جاري در عال

 یک نظام و سیستم مرتبط به هم آفریده شده و کار می کند.

که هر جزء هدف خاص خود را دارد، کل  اي از اجزاء متعامل است که در عین آن سیستم یا نظام، مجموعه»

باشد آن است که  آنچه در یک سیستم یا نظام حائز اهمیت می .مجموعه نیز هدف با اهداف ویژة خود را داراست

اي از اجزاء آن با هم روابط خاص خود را دارند و به صورتی هماهنگ و سازماندهی شده متحداً و  در اینجا مجموعه

ه گیرد؛ و ن نمایند، مورد بررسی قرار می توأم با تعاون و همکاري در جهت وصول به اهداف ویژة سیستم عمل می

 یک جزء به تنهایی. 

تواند  نمایانگر این حقیقت باشد  هماهنگی و وحدتی که بین اجزاي مختلف طبیعت و هستی به کار رفته است می

دهند که یک روح  هاي گوناگون طبیعت همه با هم یک نظام یا سیستم متقن و دقیق را تشکیل می که پدیده

 (115و  117، 1111علوي،«)باشد واحد و حقیقت واحد بر همۀ آنها حاکم می

 اصل: هماهنگ شدن انسان با پیکره ي نظام مند هستی و طبیعت 

انسان باید با شناخت قوانین این سیستم هماهنگ، رفتار خود را با آن هماهنگ کند. عدم آشنایی با قوانین 

 سیسنمی طبیعت، هم براي طبیعت و هم براي انسان زیان هایی دارد.

 ن هستی و طبیعتروش:آگاه شدن از قوانی

مربی باید نسبت به ارتباطات و تاثیر و تاثرات پدیده ها و عناصر طبیعت، اطالعات داشته باشد و بتواند به متربی 

این آگاهی را بدهد. رویکرد سیستمی به طبیعت، سبب یک نگاه کلی نگر می شود و در نهایت، انسان به این درک 
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 سیستم با شکوه است و باید با سیستم هماهنگ عمل کند.می رسد که خود او نیز جزئی از این 

 مبناي هشتم: هستی محصور در محسوسات نیست و عالم نامشهودي دارد

طبق گفته ي صریح آیات قرآن، عالم محصور در محسوسات نیست و اینکه انسان قادر به درک مستقیم 

محسوس نیست. بنابراین، یک رویکرد محسوسات از طریق حواس می باشد، هرگز دلیل بر اصالت صرف طبیعت 

اساسی اسالم نسبت به طبیعت و هستی، این موضوع است که یکی از پایه هاي دیدگاه اسالمی نسبت به هستی 

 می باشد.

 /هود(121) إِلَیْهِ یُرْجَعُ الْأَمْرُ کُلُّهُوَ لِلَّهِ غَیْبُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ 

جَلُهُمْ فَبِأَيِّ أَنْ یَکُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَ  ءٍ وَ أَنْ عَسی مَلَکُوتِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَیْ  لَمْ یَنْظُرُوا فیوَأَ

 /اعراف(.167) حَدیثٍ بَعْدَهُ یُؤْمِنُونَ

 اصل: اعتقاد داشتن به عالم غیب و موجودات نادیدنی مثل فرشته ها

در دیدگاه اسالمی، اعتقاد به عالم غیب و تاثیر آن در زندگی انسان، نقش تربیتی دارد و بنابراین به عنوان یک 

اساسا هستی در اسالم، وسیع است و قلمداد کردن آفرینش، تنها به طبیعت  اصل در نظر گرفته می شود. چرا که

 محسوس، محدود کردن انسان و طبیعت است.

 روش: آگاهی دادن به متربی نسبت به ماهیت هستی

عدم آگاهی در مورد این حقیقت که هستی غیبی دارد و محصور در طبیعت محسوس نیست، سبب نوعی 

دگی براي انسان می شود؛ چرا که اگر انسان، هستی را فقط طبیعت دیدنی پندارد، در پوچگرایی و ناامیدي در زن

نتیجه خود او هم تنها یک جسم می باشد و یک زندگی مادي و پس ازمرگ هم عدم. اما آگاهی پیدا کردن نسبت 

ز مرگ. بنابراین در به این حقیقت، امیدي است براي زندگی بهتر در دنیا و جاودانگی انسان در عالم معنا و پس ا

مورد اعمال آبادانی و عدم تخریب محیط زیست هم، این اعتقاد، یک نیروي محرک است؛ به این صورت که اعمال 

 انسان نیز باطنی دارد، پس انگیزه اي براي انجام کارهایی با باطن خوب است.

 مبناهاي مربوط به جایگاه انسان در هستی

 خدا در زمین است مبناي نهم: انسان خلیفه بالقوه ي

. خلیفه بودن و جانشین بودن انسان در هستی، در (10)بقره/وَ إِذْ قالَ رَبُّکَ لِلْمَالئِکَۀِ إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلیفَۀً 

رد. این خلیفه بودن انسان، ریشه در دو زمینه دارد؛ یکی صفات ادبیات قرآنی تعریف و  محدوده ي مشخصی دا

خداوندي که این مقام را به انسان داده است و دیگري صفات و خصوصیات مکانی که انسان این خلیفگی را بر 

عهده دارد. همانگونه که در فصل سوم آمد، اگر انسان خلیفه ي خداوند در روي زمین است، باید سایه اي از 

عالیه ي خداوند را با خود به همراه داشته باشد؛ و نکته ي دیگر اینکه یکی از مسائل مهمی که انسان باید صفات 
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به آن توجه داشته باشد، عبودیت وبندگی در برابر خداوند است. به گفته ي نصر، خلیفه اي که بندگی خود را از 

 یاد برده باشد، خطري براي خود و خانه ي خود است.

، صفات و خصوصیات مکان این خلیفگی است، انسان خلیفه ي خد ادر روي زمین است؛ طبق مطالب نکته ي بعد

قبل، زمین یکی از مخلوقات خداوند است که ذي شور و تسبیبح گوي خداوند و در هر لحظه در تسلیم و هدایتی 

فه ي خدا بر روي زمین محض، در حال انجام وظیفه ي بندگی خود می باشد. بنابراین انسانی که قرار است خلی

شود، باید جایگاه خود را در این میان به خوبی بشناسد، وظیفه ي خود را بر اساس این جایگاه بفهمد و به آن 

 عمل کند.

 اصل : مسئولیت در قبال طبیعت 

باید به مسئولیت خود در قبال ین، در برابر طبیعت مسئولیت دارد و انسان به عنوان خلیفه ي خداوند در زم

وظیفه و مسئولیت اصلی انسان در مورد  7، با کنکاش در آیات قرآن، به 1طبق یافته هاي فصل پی ببرد.  طبیعت

زمین رسیدیم؛ طبق این یافته ها، انسان از جنبه نظري و عملی در قبال مکان زندگی خود مسئولیت دارد و باید 

 در مورد آن ها آگاه شود. 

 ( 111ن فی خلق السموات و االرض/آل عمران/تفکر در مورد خلقت زمین )یتفکرو-1

ی هُوَ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فیها فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ إِنَّ رَبِّحفظ رابطه ي اصیل خود با زمین. .  -2

 (71هود/(قَریبٌ مُجیبٌ

 3-ضأَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فىِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْ فراموش نکردن اینکه زمین مال خداست -1

 (74)نور/

 (77)اعراف/وَال تُفْسِدُوا فِی األرْضِ بَعْدَ إِصْالحِهافساد نکردن و خرابی به بار نیاوردن در زمین -4

 (71فیها)هود/ أَنْشَأَکُمْ مِنَ اَلْأَرْضِ وَ اِسْتَعْمَرَکُمْهُوَ عمران و آبادانی زمین -7

 : شناخت پیدا کردن در مورد حقیقت خلقت آسمان ها و زمین با تفکر و مطالعه3روش 

خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِالفِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ لَآیاتٍ   فی إِنَّسوره آل عمران آمده است:  111و  110در آیات 

خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ   کَّرُونَ فیجُنُوبِهِمْ وَ یَتَفَ  الَّذینَ یَذْکُرُونَ اللَّهَ قِیاماً وَ قُعُوداً وَ عَلی.لِأُولِی الْأَلْبابِ

. طبق این آیات، تفکر در خلقت و از مخلوق به خالق رسیدن، از نشانه هاي هذا باطِالً سُبْحانَکَ فَقِنا عَذابَ النَّارِ

عقل می باشد، و در زمین  انسان هایی است که عقل بیداري دارند. بنابراین می توان گفت انسان که داراي قوه ي

 با اینهمه نعمت ها آفریده شده است، پس مسئول است از عقل خود استفاده کند و به حقیقت خلقت، پی ببرد. 
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 : درک اهمیت معنوي طبیعت8روش 

انسان به عنوان جانشین خداوند در زمین، اگر عقل خود را در جهت درک صحیح به کار برد،  باید بتواند و در 

این استعداد و قوه را دارد که اهمیت معنوي طبیعت را درک کند؛ چرا که اگر انسان در خلقت تعقل و تفکر واقع 

 کند، همزمان که به وجود خالق مدبري پی می برد، به درک آیه اي و معنوي طبیعت نیز آاه خواهد شد.

 : عمران و آبادانی در زمین و عدم تخریب آن0روش 

(. طبق این آیه ي 71هود/(هُوَ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فیها فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ إِنَّ رَبِّی قَریبٌ مُجیبٌ

به آبادانی آن گماشته است. بنابراین، انسان که  شریفه، خداوند انسان را از زمین ودر زمین آفریده است و او را

خلیفه ي خدا در زمین است، عقل دارد و نعمت هاي فراوانی براي او آفریده شده است، مسئولیت آبادانی و 

 جلوگیري از تخریب زمین، به عهده ي اوست.

 خداوند به انسان کرامت ذاتی داده است مبناي دهم:

کَثیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا   آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلی  وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی

ه است و بر بسیاري از مخلوقات برتري دارد. اما برتري (. طبق این شریفه، انسان کریم آفریده شد50)اسراء/تَفْضیالً

انسان، اگر سبب سرکشی او شود و حقیقت را نشنود و نبیند و نفهمد، در نهایت، از نظر معنوي، از حیوانات نیز 

 أْنا لِجَهَنَّمَ کَثیراً مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ ال یَفْقَهُونَ بِها وَ لَهُمْ أَعْیُنٌ ال یُبْصِرُونَ بِهاوَ لَقَدْ ذَرَپست تر خواهد شد. 

 (. 151)اعراف/وَ لَهُمْ آذانٌ ال یَسْمَعُونَ بِها أُولئِکَ کَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئِکَ هُمُ الْغافِلُونَ

 کریمانه با طبیعت و موجوداتاصل: رفتار 

همانطور که در توضیح مبنا گفته شد، درک کرامت انسانی، مستلزم فهم و درک و تعقل و تفکر است؛ اگر برتري و 

کرامت انسان، و اختیار و اراده اي که دارد،  سبب بهره برداري دلخواه و بی پروا از طبیعت و هر گونه رفتاري با آن 

 پیدا می کند. بنابراین، براي کریم ماندن انسان، داشتن رفتار کریمانه، امري ضروري است. شود، مقام انسانی تنزل

 روش: رعایت حقوق سایر موجودات عالم   

همانطور که کریم ازلی و ابدي و رحمان دنیا و آخرت، با نهایت بخشندگی، روزي هر جنبنده ي کوچکی را نیز 

است، انسان نیز ب مبناي کرامت خداداي خود، باید حق بقیه ي داده است و حق هر موجودي را رعایت کرده 

موجودات عالم اعم از جانوران و گیاهان و در نگاه کلی تر، زمین و محل زندگی خود را بشناسد و ادا کند. جهانی 

ه که اکنون با انقراض گونه هاي حیوانی روبرست و از آلودگی زمین رنج می برد، تداعی کنده ي انسانی نیست ک

 طبق کرامت خدادادي خود رفتار کرده باشد.
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مبناي یازدهم: انسان تنها براي حیات این دنیا و این طبیعت خلق نشده و زندگی در زمین، مثل پلی 

 براي رسیدن به زندگی ابدي او در جهان آخرت است

(. انسان نباید هدف همه ي تالش هاي خود را تنها در زندگی در 16)توبه/مَتاعُ الْحَیاةِ الدُّنْیا فِی الْآخِرَةِ إِالَّ قَلیلٌفَما 

این دنیا تمرکز کند. در واقع با این نگاه به انسان، عاقالنه این است که براي برنامه ریزي در مورد هر کاري، جهت 

نظر گرفت. چرا که در هر صورت، اعمال انسان، بازتاب اخروي دارند؛ پس عاقالنه این اخروي آن رفتار یا فکر را در 

است که انسان نگاهی جامع به زندگی و رفتارهاي خود داشته باشد و کاري را انجام دهد که هم براي زندگی 

 کوتاه خود در دنیا سود داشته باشد و هم براي آخرت او منفعت بیاورد.

 احیاي محیط زیست در سعادت آخرت اصل: توجه به تاثیر

یکی از اعمالی که سودمندي بسیاري هم براي دنیا و هم براي آخرت و زندگی جاودانه ي انسان دارد، توجه به 

اعمال مفید زیست محیطی است. در بسیاري از روایات، پاداش اخروي درخت کاري و آباد کردن محیط زیست، 

ال، باقیات صالحاتی هستند که پس از مرگ فردي که آنها ار انجام داده بیان شده است. در واقع، این نوع اعم

 است، تا زمانی که جنبنده اي ثمري از آن ببرد، براي فرد پاداش دارد.

شش خصلت است که انسان مومن پس از مرگ از آنها منتفع می شود: فرزند صالح، کتاب مفیدي که نوشته، »

ه می برند، درختی که توسط او کاشته شده و مردم پس از او، از سایه، میوه و چاه آبی که با حفرآن مردم از آن بهر

اکسیژن و ... آن بهره مند می شوند، آبی که جاري نموده وسنت حسنه اي که دیگران از آن سنت پیروي نموده 

با رویکرد آخرت  (. بنابراین، کسانی که1166. به نقل از والیی، 74، ص 100امام صادق)ع(، بحاراالنوار، ج «)اند.

گرایی، به چگونگی محل زندگی خود در دنیا بی اهمیت هستند و براي آبادانی آن ارزش قائل نیستند، هرگز در 

 دایره ي تفکر دینی قرار نمی گیرند. 

 روش: آباد کردن محیط زندگی 

گی زمینی خود مفید با آگاهی به این اصل، انسان با آباد کردن محیطی که در آن زندگی می کند، هم براي زند

خداوند درخت را براي انسان آفرید، از این »واقع شده است و هم این رفتار، جهت گیري تفکر زندگی ابدي دارد. 

. به نقل از 1امام صادق)ع(.بحاراالنوار،جلد «)رو، او باید درخت بکارد، آن را آبیاري کند و در حفظ آن بکوشد.

 (.1164اصغري لفجمانی، 

گونه آبادانی مفید براي محیط زندگی انسان، اجر اخروي نیز دارد. کاشت درخت، ساخت پل، ساختن بنابراین هر 

ساختمان هاي ضروري، همه و همه به دلیل مفید بودن برایانسان ها و محیط زیست، در زندگی چاودانه ي انسان 

 در آخرت نیز تاثیر مثبت دارند.
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 .نتیجه گیري6

شیا و پدیده ها، یک قانون کلی براي تبیین مبناي فلسفی آموزش محیط زیست در توجه به نظام فاعلی و غایی ا

اسالم است. بنابراین توجه به جهان بینی و نوع رویکرد اسالم به طبیعت، براي برقرار کردن پیوند بین محیط 

ي نوع رابطه ي بین انسان و طبیعت اززیست و آموزش، کامال ضروري است. با توجه به آیات قرآن کریم، رابطه

اي کامال متفاوت از آن است؛ در نگاه قرآن، مسخَّر بودن طبیعت براي انسان، ي سلطهباشد که رابطهتسخیري می

برداري انسان باشد و نه یک تجویز براي هر نوع بهرهدر واقع توصیف ویژگی آفرینش است که به سمت انسان می

ي حسی و در هاي آن، ابتدا از طریق حواس و رابطهدرک ویژگی از طبیعت. انسان در ارتباط نزدیک با طبیعت و

شناسی شناسی و خداشود و در طی این فرایند، به خوداي طبیعت، نائل مینهایت به درک ماهیت رمزگونه و آیه

 شود.نزدیک می

هدف آموزش ها، با توجه به مبناهاي قرآنی و همچنین طبق این رویکرد و بر اساس آیات قرآن، اصول و روش

ها تالشی است در جهت قرار دادن انسان در فرایند ارتباط محیط زیست برداشت شده است. استفاده از این روش

صحیح با طبیعت، و رشد و تربیت خویشتن انسانی او. یافتن چنین ارتباطی با طبیعت، در گرو درک جایگاه انسان 

هاي آموزش محیط ت انسان با طبیعت، و استفاده از روشباشد. با درک این جایگاه و نسبو طبیعت در هستی می

بینی صحیح، به درک رود که انسان با اتخاذ جهانزیست که در این پژوهش پیشنهاد شده اند، در نهایت انتظار می

 خویش، خداوند و طبیعت برسد و چنین انسانی، دوستدار خویش و طبیعت خواهد بود.

 

Abstract 

 According to the unpleasant situations for the environment, pay attention to the environmental 

education is a worldly necessity. Religions and their effective roll on the human's worldview and 

bihaviors, are also has been worldly paid attention by environmental education planners. So 

attention to the foundations of Islam as final religion, for catching the environmental education 

planning, is a necessity for researches of the Islamic education. So, this research aims to reach 

concept, goals, foundations, principles and environmental education methods raised in koarn's 

teachings, has been done. For this goal, with using inductive approach and Frankna method and 

koran's teachings, the elements and goals of environmental education according to the Koran, have 

been extracted; then according to these elements and goals, foundations and then , principles and 

methods, and in some cases techniques related to the environmental education according to Islam, 

have been extracted 
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 . منابع و ماخذ7

 قرآن کریم

 1165:نشر نصایح.چاپ دوم،،ترجمه محمد دشتی.قمنهج البالغه

 1166،ترجمه سید علیرضا جعفري،.قم:انتشارات نبوغ. چاپ چهارم،صحیفه سجادیه

فلسفه «. نقش علوم طبیعی در تحقق رابطه ي اخالقی با طبیعت بر اساس دیدگاه اسالم(.»1111اخالقی،مسعود.)

. کرمان: یم و تربیت ایرانتربیت دینی و اخالقی،چکیده مقاالت پنجمین همایش ملی انجمن فلسفه تعل

 چاپ سینا

. رساله دکتري تحلیل پرسشگري در تعلیم و تربیت بر اساس اندیشه هاي معاصر(.1165اخالقی،مسعود.)

 رشته فلسفه تعلیم و تربیت، گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز

 هر.تهران:سپاصول تربیت زیست محیطی در اسالم(1164اصغري لفجمانی،صادق.)

 . ترجمه احمد آرام .تهران:دفتر نشر فرهنگ اسالمیخدا و انسان در قرآن(.1176ایزوتسو،توشی هیکو.)

تحول در آموزش و پرورش در پرتو عاملیت و ««: از»و آموختن « به»آموزندن »(.1112باقري،خسرو.)

 17تا  7(،2)1.پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیتتعامل.

جلد اول.چاپ دوم.تهران: .بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوري اسالمی ایراندرآمدي (.1161باقري،خسرو.)

 انتشارات علمی و فرهنگی

جلد دوم.چاچ اول.تهران: .درآمدي بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوري اسالمی ایران(.1161باقري،خسرو.)

 انتشارات علمی و فرهنگی

روش هاي پژوهش در فلسفه تعلیم و رویکردها و (.1161باقري،خسرو،طیبه توسلی، نرگس سجادیه.)

 .تهران:پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعیتربیت

 .تهران:انتشارات مدرسهنگاهی دوباره به تربیت اسالمی(.1167باقري،خسرو .)

آموزش بین المللی محیط بخش آموزش علمی،فنی و حرفه اي یونسکو.ترجمه فیروزه برومند.

 یونسکو در ایران(.تهران:کمیسیون ملی 1150.)زیست

 .قم:اسرااسالم و محیط زیست(.1167جوادي آملی،عبداهلل.)

 .قم: نشر اسرامفاتیح الحیات(.1111جوادي آملی،عبداهلل.)

 . ترجمه خورشید دوست. تهران:سمتآموزش محیط زیست در قرن بیست و یکم(.1162جوي اي.پالمر..)

. مجله معرفت فرهنگی اجتماعی.سال رآنیمحیط زیست و بحران آن؛رویکردي ق(.1110جهانگیر،عیسی.)
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 1110دوم، شماره سوم. تابستان 

 .قم:شفقانسان شناسی(.1152حائري شیرازي،محی الدین.)

 (.چاپ دوم،تهران:اساطیر1154.)انسان در اسالم و مکاتب غربی(.1154حلبی،علی اصغر.)

 دانشگاه رازي. چاپ دوم. کرمانشاه:انتشارات مبانی محیط زیست(.1111ذوالفقاري،حسن.)

.جلد اول،قبل از اسالم.کرمان: دانشگاه تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت ایران (.1110رستمی نسب،عباسعلی.)

 شهید باهنر کرمان

 .کرمان: دانشگاه شهید باهنر کرمانتربیت در قرآن(. 1111رستمی نسب،عباسعلی)

 شهید باهنر کرمان کرمان: دانشگاه (.فلسفه تربیتی ائمه اطهار)ع( 1161رستمی نسب،)

 . 124تا  101. 16.شماره مجله زیبا شناخت«.پدیدار شناسی:سواد زیست محیطی(.»1165رهادوست،بهار.)

. پایان نامه فلسفه آموزش شیمی با رویکرد تربیتی با تاکید بر مکتب اسالم(.1111سلیمان پور،اسما.)

 ، دانشگاه شهید باهنر کرمانکارشناسی ارشد رشته فلسفه تعلیم و تربیت، گروه علوم تربیتی

آموزه هاي تربیت زیست محیطی اسالمی پیرامون سبک زندگی از منظر »سلیمان پور عمران،محبوبه و دایی زاده.

 همایش ملی تعلیم و تربیت دینی در مکتب صادقین، «اقتصادي،اخالقی،اعتقادي و عملی

 تهران:سپهر.چاپ دوم.اصول و فلسفه تعلیم وتربیت(.1177شریعتمداري،علی.)

.چاپ چهارم.موسسه چاپ و انتشارات آستان مبانی و اصول آموزش و پرورش(.1150شکوهی،غالمحسین.)

 قدس رضوي

 .قم:دفتر انتشارات اسالمیتفسیر المیزان(.1162طباطبایی،محمد حسین. )

 :جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان.اصفهانمحیط زیست در اسالم(.1112عمیق،محسن.)

 .کرمان:انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمانتربیت در قرآن و نهج البالغه(.1111حمید رضا.)علوي،سید 

. تربیتی-نکات اساسی در فلسفه تعلیم و تربیت و مکاتب فلسفی(. 1111علوي،سید حمید رضا.)

 کرمان:دانشگاه شهید باهنر کرمان

.کرمان: دانشگاه ژان ژاک روسو بررسی تطبیقی نظریات تربیتی اسالم و(.1166علوي،سید حمید رضا.)

 شهید باهنر کرمان

 .چاپ سوم.قم:نشر ژکانالمعجم المفهرس اللفاظ القرآن الکریم(.1111عبدالباقی،محمد فواد.)

 .تهران: آییژتربیت در نهج البالغه(.1110فرمیهنی فراهانی،محسن.)

. از 71، شماره .قبسات«عارف و قرآنمبانی اخالقی محیط زیست از نگاه اقتصاد مت(.» 1166فراهانی فرد،سعید.)
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 .206تا  151

.شماره اقتصاد اسالمی«. محیط زیست:مشکالت و راه هاي برون رفت از منظر اسالم(.»1167فراهانی فرد،سعید.)

 . 122تا  11. 22

. 16. شماره بازتاب اندیشه«. خدا باوري و اخالق زیست محیطی(.»1165کامستوک، گئري ال.ترجمه رحمتی.)

 .57تا  50از 

 ،جلد سیزدهم،جنگل و محیط زیستفرهنگ کشاورزي و منابع طبیعی(.1161گروه همکاران.)

 .تهران:نشر مطهرقرآن و علوم طبیعت(.1157گلشنی،مهدي.)

 .تهران:موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایرانالهیات محیط زیست.(1111محقق داماد،سید مصطفی.)

 . تهران:انوار درخشان مونهتفسیر ن (.1154مکارم شیرازي و همکاران.)

.چاپ چهام. ترجمه ي عبد الرحیم گواهی .تهران:دفتر نشر فرهنگ انسان و طبیعت(. 1165نصر،سید حسین..)

 اسالمی

 .قم:موسسه فرهنگی طه نیاز به علم مقدس(.1162نصر، سید حسین.ترجمه حسن میانداري)

 وم.تهران:حکمت.چاپ سدین و نظام طبیعت(.1162نصر،سید حسین.ترجمه فغفوري)

 .قم:قدساسالم و محیط زیست(.1166والیی،عیسی.)
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 سیر تحولی مکتب اومانیسم  نو و  تاثیر آن بر تربیت دینی

 

 8، مینا سلیمیان3دکتر عباس شکاري

 

 چکیده:

خالف حیوانات از روي عقل و تفکر انجام اجتماعی است که کارهایش را بر انسان موجودي عقالنی و داراي زندگی

خرد است و در فرایند  وکار داریم که خود صاحب اندیشه و تربیت با انسانی سرو دهد؛ بنابراین در تعلیم  می

ها توجه گردد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی سیر تحولی مکتب اومانیسم درسی باید به این ویژگیریزيبرنامه

تحلیلی بهره –باشد. براي دستیابی به این هدف، از روش پژوهش توصیفی وتربیت دینی میبرتعلیمنو وتاثیر آن 

 هاي زیرپاسخ داده شود:صددیم به پرسشاست. دراین مقاله درشده  گرفته

 گردد ؟ نو به چه زمانی برمی تاریخچه ي پیدایش اومانیسم و اومانیسم (1

 نو چیست؟ مانیسمآثار تربیتی،آموزشی ،فرهنگی وعقیدتی او (2

 آیا افکار اومانیستی در رساندن انسان به سعادت جایگاه قابل قبولی دارند؟ (1

 .گرایان انسان ، تربیت دینی،گرایان عقلاومانیسم نو،  واژگان کلیدی:

 

 مقدمه:

هاي:  واژهفارسی  - هاي لغت انگلیسی به معنی انسان است. در فرهنگ Human کلمه ي ریشه ي واژه ي اومانیسم

. به کار رفته است Humanism هاي واژه ي گرایی، انسان باوري و اصالت بشر به عنوان معادل گروي، انسان انسان

-بشري را نفی میکه انسان را محور و مدار آفرینش قرار داده و با اصالت دادن به او اصالت خدا، دین یا هر امر غیر

ي هر نظام فلسفی، سیاسی، اقتصادي، اخالقی یا اجتماعی که هسته است ازکند. معناي اعم این اصطالح عبارت

نشاند. مرکزي آن انسان است. این مکتب انسان را یگانه حقیقت آفرینش فرض کرده و آن را به جاي خدا می

 ي متافیزیکی مانند وحی الهی را انکاراش هرگونه اندیشهبنابراین در تضاد با خدامحوري است و در شکل افراطی

کند. با فرض بشر به عنوان مالک و فرمانرواي عالم بت جدیدي به نام انسان اختراع کرده و پرستش آن را می

کند. اومانیسم در واقع به معناي پرستش انسان است نه انسان دوستی یا تکریم انسان که مورد تاکید ترویج می

 اسالم و سایر ادیان توحیدي است .

                                                   
 shekarey@mail.kashanu.ac.ir؛ 01111721257ادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه کاشان؛ . است1

salimian.mina@yahoo.com 2. ؛  01112060270دانشجوي کارشناسی ارشد برنامه ریزي درسی دانشگاه کاشان؛ 
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صفات و حتی صورت انسانی داشتند و اندام انسان ، گردد که خدایانن باستان باز میاومانیسم به یوناي پیشینه

مهم ترین مساله در هنر نقاشی و مجسمه سازي بود. پس از ظهور مسیحیت و رسمی شدن آن در امپراطوري روم 

هاي د. تفریطفرهنگی نیز در کنار رهبري دینی تحت اختیار کلیسا درآم -با فرمان کنستانتین، حاکمیت سیاسی

کلیسا در قرون وسطی در مواجهه با ارزش انسان و کرامت او موجب واکنش افراطی در توجه به انسان و پیدایش 

انسان در آن قرون، موجودي کامال منفعل و تاثیرپذیر بود که تحت تعلیمات کلیسا، خود را فاقد  اومانیسم شد.

اي فوق طبیعی و خارق العاده را برخود، می پذیرفت. اربابان هرگونه اختیار و اراده می دانست و حاکمیت نیروه

گونه ستم و تبعیض و بی عدالتی را اعمال می نمودند و مذهب و کلیسا کلیسا، باوجود ادعاي دینداري شان، همه

و مقدسات را ابزاري براي قدرت طلبی و ثروت اندوزي، قرار داده بودند. آنان مردم را به امور معنوي فرا می 

  ها و نادیده گرفتن کرامت انسانی، در اثر این تفریطو خود به جاه طلبی و بی عدالتیشان، سرگرم بودند.  خواندند

سراسر ایتالیا  17تا 14شد و در قرن ها در جنوب ایتالیا آغازامپراطوري و فئودال  ها بر ضد کلیسا، نخستین مخالفت

چنین اوضاع و احوالی بود که نهضت اومانیستی دقیقا درگرفت. را فرا اسپانیا و انگلستان  فرانسه،  و سپس آلمان،

هاي خود نمودند. از ي افکار و اندیشهها نظر مردم را به خود جلب نموده و آنان را شیفتهشکل گرفت و اومانیست

کلیسا را گري صاحبان قدرت هاي مذهبی توانستند دست به اصالح دینی زده و هرنوع واسطهسو اومانیست یک

ي مردم را از مذهب و ملحد خواستند اندیشهکنند. از سوي دیگر اومانیست هاي ضددر میان انسان و خدا، نفی

ي جدا از یکدیگر تلقی دین به فلسفه و از آسمان به زمین معطوف دارند. آنان از آنجا که دین و دنیا را دو مقوله

اي تبدیل نمودند که با نیازهاي د. دین و مسیحیت را به اسطورهکردند، دین را رها کرده و دنیا را برگزیدنمی

-ي آزادي دارند، نباید آن را جدي تلقیکه اندیشهپذیر بود، اما کسانیي مردم سازشاخالقی و خیالی توده

مردم ي گرفتند و دین، مربوط به تودهکنند.)ویل دورانت( یعنی دین و روشنفکري، در دوقطب مخالف یکدیگر قرار

دانستند. در این نظریه، انسان از شد، اما روشنفکران، آن را در تضاد با آزاداندیشی و اراده و آزادي انسان، میمی

-که میگردد، به طوريگیرد و به عنوان مختار مطلق معرفی میهرگونه نظریات مابعدالطبیعی یا دینی، فاصله می

هاي ملحد، برخی مال مطلوب برسد. البته در میان اومانیستتواند با خرد خود در برابر خرد خداوند، به ک

گرایی، منافی ایمان هاي خداپرست و مذهبی هم وجود دارند که از نظر آنان، اومانیست به معنی انساناومانیست

دینی، تلقی نشده است. لذا آنان از اشکال مختلف مذهبی به منظور ترویج ارزش هاي مشخص انسانی، استفاده

اند. ولی آنان نیز ارزش انسان و آزادي او را هدف دانسته هاي انسانی دانستهو مذهب را حامی انسان و ارزش کردند

و شناخت خداوند و قدرت او را به عنوان وسیله، مطرح نمودند و براي تقید به تعالیم و دستورات مذهبی، نقش 

 (.1156روبنایی و ابزارگونه، قائلند)صانع پور،

یافت و به ظهور دئیسم در الهیات مسیحی انیسم در قرن هجدهم نیز با شدت و بسط بیشتري ادامهفاز مدرن اوم
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سازد و هم اراده ي  کند که هم اراده ي تکوینی خداوند را محدود می اي تفسیر می انجامید. دئیسم، دین را به گونه

ي الهی و آفرینشگري خداوند لت ارادهدر مورد اول، جهان طبیعت را فقط در آغاز، نیازمند دخا ؛تشریعی او را

ي تاریخ نوینی مطرح کند . در این دوران ،فلسفه ي وحیانی دین را انکار میداند. و در مورد دوم، سرچشمه می

بود انسان در همین زندگی، فقط به مدد تالش خود، به کمال دست خواهد یافت و تکنولوژي لئشده بود که قا

 ود.بمنشأ این رستگاري خواهد

 

هاى اومانیستى بر افکار و آثار این دوره کامال آشکار  روشنگرى( تاثیر اندیشه يدر قرنهاى هفدهم و هجدهم )دوره

اى از بزرگان ادباء، فالسفه و دانشمندان مانند ولتر، منتسکیو، دیدرو، داالمبر، الک،  دوره، مجموعهاست. در این

اساسى و محورى وجود آدمى، سر و  يآنها بر این بود که مسالهزیستند، که اعتقاد عمومى  هیوم، کندرسه مى

خداوند در مورد این موجود  يسامان یافتن زندگى فردى و اجتماعى بر طبق موازین عقلى است نه کشف اراده

خاکى. هدف انسان، نه عشق و ستایش خداوند است و نه بهشت موعود، بلکه تحقق بخشیدن به طرحهاى انسانى 

 شود.  این جهان است که از سوى عقل ارائه مى متناسب با

رفت. این اصطالح  رایج شد که معادل نوع دوستی به کار می« مذهب انسانیت»ي قرن نوزدهم اصطالح در نیمه

ي مدرنیته را به صراحت اعالم و از او برنامه شناس پوزیتیویست فرانسوي آگوست کنت رواج یافت. توسط جامعه

جهان را به طور کامل براي علم کشف شدنی دانست و رسیدن به چنان شناختی را براي انسان آن دفاع کرد. وي 

 دانند. ممکن دانست که ادیان آن را مخصوص آفریدگار می

گرفته و سعی می کردند اند، تحت تاثیر فراوان این نهضت قراري بزرگی که پس از نهضت اومانیستی آمدهفالسفه

بر آزادي و کرامت انسان است. اولین فیلسوفی که در کنند که مبتنیمطرح س اصولینظام فلسفی خود را براسا

ي معروفش)) من می اندیشم، پس هستم.((، نهاد، )) رنه دکارت(( بود که با جملهقرن شانزدهم، این تفکر را بنا

بدا قرار داد و با اثبات من ، اش، انسان را مبینش اومانیستی را به صورت یک فلسفه و تفکر درآورد. او با این جمله

ي  آدمی دانست و انسان را به صورتی به اثبات خداوند پرداخت و به این وسیله، حتی خداوند را نیز قائم به اندیشه

قائم به ذات و خودکفا، به عنوان مبدا معرفت، معرفی نمود.)احمدي، تامالت در فلسفه ي غرب، ( دکارت به جاي 

نماید و به انسان برسد، برعکس از انسان آغاز نمود و به خدا نوان مبدا فیض و وجود، آغازکه از خداوند به عاین

رسید و معتقد بود، انسان موجودي است که در شناخت خود و طبیعت و خدا، قایم به ذات است و نیازي به افاضه 

اشد، ))انسان((، اصل و اساس و اشراق از بیرون ندارد. در تفکر فلسفی دکارت، به جاي این که،))هستی(( اصل ب

 گردد. )احمدي،(هستی و وجود، مطرح می

رود، ))باروخ اسپینوزا((است. شمار میي اومانیستی بههاي قوي اندیشهدومین فیلسوفی که پس از دکارت از چهره
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عالم وجود او نیز با محور قرار دادن انسان و محکوم کردن قهاریت دین بر آدمی، معتقد بود که فکر انسان بر 

شود. در بینش احاطه دارد و الهامات دینی از انسان سلب اختیار می کند و مانع دستیابی فکر آدمی به حقیقت می

 اي که عقل آدمی حتی محیط بر امور بی نهایت نیز هست.او، آنچه تعالی دارد، فکرو عقل آدمی است به گونه

نهاد ))امانوئل کانت(( اثیرپذیري از اومانیسم ، فلسفه اش را بنادر تداوم افکار اومانیستی، سومین فیلسوفی که با ت

که ي شناسایی و معرفت است و به جاي اینبود که در بینش انسان محورش معتقد شد، انسان موضوع و سوژه

د گویکند، اشیا باید مطابق معرفت انسان، تنظیم شوند. کانت میعلوم و معارف انسان، مطابق اشیا انتظام پیدا

المرء، الصور است. آدمی است که در عمل شناسایی به نفسدهد و انسان، واهبانسان است که به عالم معنا می

دهد. در تفکر او، جهان براي ما آن اندازه موجود است که آن را می اندیشیم؛ یعنی جهان تابعی از صورت می

علت فاعلی و غایی است، حتی فعل اخالقی،  گوید انساني ماست. دیدگاه اومانیستی کانت میقوانین اندیشه

زمانی ارزشمند است که غایت آن، انسان باشد و اگر غایت فعل اخالقی ، چیزي جز انسان) مثال دین یا خدا ( 

 باشد، این عمل، ارزشی نخواهد داشت.

که دو جوهر ذاتاَ  اي، دکارت با طرح خود در باب انسان و جهان از آن حیثدر دوران جدید، همگام با علم گالیله

متمایز از یکدیگرند، تصویري از انسان بی جهان ارائه داد که بنا به تفسیر هایدگر در نهایت به بحران دوران جدید، 

منجر شد. در تلقی متعارف، جهان عبارتست ازمجموعه ي اشیا یا پدیده ها که به نحو مستقل، خارج از آگاهی ما، 

ا نبودن ما، دخلی در بودن آن مجموعه ندارد. این تلقی از جهان، که در دوران وجود دارد، بدین معنی که بودن ی

داشت: نخست از جدید، با دکارت و گالیله، بر حوزه ي معرفت بشري، غلبه یافت، لوازم فلسفی متعددي، همراه

موضوع، در  ابژه که به صورت اصل –لحاظ هستی شناسی،جهان را نیازمند اثبات کرد؛ دیگر آن که تفکیک سوژه 

به جهان گردید. ي راجعفرض هرگونه نظریهشناخت شناسی، مفروض و پایه ي اصلی این بحث فلسفی است، پیش

پس از دکارت، همِّ بسیاري از فالسفه، مصروف مشکالت ناشی از این دو مساُله گردیده است.آیا جهان در خارج و 

مري، براي ما، قابل دسترسی و شناسایی است؟ و نفس االمر، هست و اگر هست، آیا همان حقیقت نفس اال

ها ي پدیدارها و نومنکانت، به دو دستهبود. موجودات جهان از دیددکارت، خود در حلّ این دو مساًله، فرومانده

ها متعلق به کنیم؛ ولی نومنشدند. پدیدارها، آنهایی بودند که می توانیم آنها را احساس)فی نفسه(، تقسیم می

االمري )نومن ها( کرد که باید شکاف میان جهان نفسسی نیستند. بعد از کانت، فیخته این نکته را مطرحشهود ح

برداشت؛ او جهان پدیداري، یعنی جهانی را که براي سوژه حاضر است، یگانه جهان و جهان پدیداري را از میان

مجموعه ي اشیاء ، همان جهانِ  ممکن دانست. حذف شی ء فی نفسه، به این معنی است که جهان به عنوان

پدیداري است.این بدان معنی نیست که جهان به معنی طبیعت، فراورده ي ذهن من باشد، زیرا من خود را در 

جهانِ اشیاء می یابم که به روش هاي مختلف بر من تاَثیر می نهند. اندیشه ي فیخته در هگل، به کمال می رسد. 
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تهی از مغز است و فرض آن مستلزم تناقض؛ محتوا هرگز از ماده جدا نیست، براي هگل، شی ء فی نفسه مفهومی  

سوژه و ابژه در آگاهی ما دقیقاُ یکی هستند؛ فقط از راه انتزاع است که می توان آنها را از هم جدا کرد. به این 

 د.)خاتمی، (دو یکی هستنء فی نفسه در پدیدار، نمایان است و در واقع، آنمعنی سوژه علت جهان است. شی

محوري را به صورت حادش در ژان پل ي بارز تفکر انساني غرب از اومانیسم، نمونهي تاثیرپذیري فالسفهدر ادامه 

کند و معتقد به خدا انسانی یا خداشدن بینیم که انسان مرکزي را به جاي خدا مرکزي، معرفی میسارتر می

ندارد، انه و مطلق و کامل است و هیچ طبیعت مشترک انسانی، وجودشود. از نظر او، هر فردي، یکتا، یگانسان، می

گام بسازد و خرد، جاي وحی را می گیرد و بالطبع، منکر هر مرجعیت بهدر نتیجه، انسان آزاد است تا خود را گام

ارد، تنها ي تعهد و مسوولیتی که دمتعالی می شود.)خاتمی، ( در اگزیستانسیالیسم سارتر، ماهیت انسان به واسطه

 شود. واقعیت تنها در عمل وجود دارد.)خاتمی، (از طریق عمل، تعریف می

دهد.گرچه طرح او با آنست تا براي نجات از این بحران، طرحی نو دراندازد و انسان را از آن نجاتهایدگر، خود بر

ا تحلیل هستی پرسشگر که آغاز می شود، اما ب –که بحران در غفلت تاریخی از آن ریشه دارد  –پرسش از هستی 

ي ذاتی انسان و جهان برمال  می شود: انسان در جهان به نظر هایدگر، تنها راه تقرب به راز هستی است، رابطه

بودن است و جهانمندي، فصل انسان از سایر پدیده ها. تحلیل هایدگر، تلقی متداول از جهان را دگرگون می کند 

 دید، فرامی نهد.اندازي نو در برابر انسان جو چشم

ي وجود و دازاین، قابل ي مبانی فلسفی او دربارهرویکرد هایدگر به اومانیسم، رویکردي جدید بوده که بر پایه

کند. بدفهمی دکارت درمورد سوژه، همان بدفهمی او تفسیر است؛ اوبحث دازاین و موجود پرسشگر را مطرح می

قرار دارند و سوژه خیلی ساده ذهنی آگاه و عاقل است که پیش از درمورد جهان است. چیزها جایی خارج از سوژه 

است. دکارت ندانست که انسان ذهنی آگاه پیش از جهان شدههر رابطه اي با چیزها و جهان، مفروض دانسته

  هایی وارد جهان شود. او در جهان هست واي نیست که ناگزیر باشد با سوژهنیست و نمی تواند باشد. دازاین سوژه

 ناظر بی طرف چیزها نیست، بلکه متوجه آنهاست ؛ یعنی درگیر با آنهاست.)احمدي،(

اگر بخواهیم پرسش از وجود را به نحو روشن و آشکار مشخص و بیان نماییم، » نتیجه می رسد که هایدگر به این

از همینجاست که  . میابیبایستی در آغاز به تبیین مناسبی از دازاین )موجود پرسشگر( به اعتبار وجودش دست

هایدگر راه خود را در تبیین ساختار وجودي انسان به عنوان موجود پرسشگر  يپرسش از معناي وجود در فلسفه

 .یابدمی

 به معناي آنجا و اینجا، و زاین (Da) در زبان آلمانی دا (Sein) .و زاین (Da) این کلمه لفظی است مرکب از دا

(Sein)  اش به معناي بودن، وجود داشتن یا معناي هستی یا وجود و در معناي فعلیاش به در معناي اسمی

 تحت لفظی به معناي آنجا بودن یا آنجا حضور داشتن يلذا اصطالح دازاین در یک ترجمه، هستی داشتن است 
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انسان اول اینکه هستی  ياست. کاربرد اصطالح دازاین براي آدمی ناظر به دو حقیقت بسیار اساسی است: نکته

 .یابدهستی وي در نسبتی که با حقیقتی استعالیی دارد، تعیّن می يامري خودبنیاد نبوده و نحوه

 ،هایدگر معبري است براي تقرب به معناي وجود. از همین منظر يتر، انسان یا دازاین در فلسفهبه عبارت دقیق

وان موجود پرسشگر می پردازد تا از این به تبیین وجودي دازاین به عن "وجود و زمان"وي در کتاب مهم خود 

 .دیدگاه بتواند افق جدیدي را به فهم معناي وجود بگشاید

هایدگر در تبیینی که از ساختار وجودي انسان ارائه می دهد، به تفسیر رابطه دازاین با عالم پرداخته و در همین 

خ سوبژکتویسم و جدایی سوبژه از ابژه راستاست که تمام تاریخ متافیزیک غرب را که به عقیده وي همان تاری

 .است، مورد نقد قرار می دهد

را به بررسی سیر متافیزیک در غرب  "وجود و زمان"اي از آثار خود بعد از به همین دلیل وي بخش عمده

دهد. هایدگر مدل سنتی رایج در تفسیر انسان و رابطه آن با جهان، یعنی مدلی که مبتنی بر تمایز اختصاص می

کند تا مدل هرمنوتیکی را در تفسیر سان به عنوان سوبژه از عالم به عنوان ابژه است را نپذیرفته و سعی میان

 .انسان جایگزین آن نماید

کند، تمامی تجربه هاي انسانی میدر مدل سنتی تفسیر انسان که هایدگر از آن به مدل سوبژکتویستی یاد

در پی  ،وي با عالم تبیین می شود؛ حال آنکه هایدگر در وجود و زمانبراساس ادراک وي از اشیا و رابطه ادارکی 

این است که در قالب روش هرمنوتیک، مدلی جدید از فهم انسان و تعینات ذاتی وي ارائه داده و به نقد مدل 

 . سوبژکتویستی سنتی بپردازد

کرد، گونه که دکارت تصور میآن توان حقیقت انسان را جوهري اندیشنده،هایدگر از اساس با این نظریه که می

اي است که در خود محبوس کرد، مخالف است. از دید هایدگر ساختار وجودي انسان به گونهجداي از عالم درک

 .نبوده و همواره در بیرون از خویش قیام دارد

معرفتی انسان با عالم را به  يشود، رابطهگونه که در تفسیر سوبژکتویستی از انسان دیده میلذا نمی توان آن

نهادن مبنایی محکم براي معرفت در خود کرد و عالم را بعد از بنیانعنوان بنیان گشودگی عالم بر انسان تلقی

عزیمت خوبی براي فهم  يتوان نقطهمشهور هایدگر را می يانسان، در جایی بیرون از انسان کشف کرد. این جمله

 :از دید هایدگر دانست ساختار استعالیی وجود انسان

رسد، عالمی که از پیش در خود دازاین در دانستن دازاین به وضعیت جدیدي از بودن در ارتباط با عالم می

-کردن فاعل شناسایی با عالم، براي اولین بار از طریق آگاهی و دانستن حاصل نمیاست. سروکار پیدامنکشف بوده

حالتی  ،لم از طریق تأثیر عالم بر فاعل شناسایی به وجود می آید. آگاهیشود، و حتی نمی توان گفت ارتباط با عا

 .اش مبتنی بر در عالم بودن استوجودي ياز دازاینی است که نحوه
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گرو فهم دقیق همین عبارت است. از هایدگر در يتوان گفت: فهم ساختار وجودي انسان در فلسفهدر حقیقت می

انسان پیش از آنکه بخواهد از طریق معرفت، آن هم معرفت به معناي خاص آن یعنی معرفت  ،دید هایدگر

 يکه بدون توجه به این رابطهايعمیق وجودي با عالم دارد؛ به گونه يکند، نوعی رابطهمفهومی عالم را کشف

 براي را  دازاین ياژهشود. لذا وي از همان ابتدا وعمیق وجودي، ساختار وجودي وي به درستی فهمیده نمی

 .گزیندبرمی ساختار این نامیدن

دوم اینکه هایدگر با کاربرد  ياشاره به همین حقیقت استعالیی دارد. نکته ،جزو آنجا و در ترکیب آنجا بودن

اصطالح دازاین درصدد تخریب تصویر دکارتی )سوبژکتویستی( نسبت بین انسان و عالم است، تصویري که مطابق 

 . عنوان امري جداي از عالم درنظر گرفته می شود-سان از لحاظ وجودي بهبا آن ان

هایدگر برخالف سنت رایج بر این عقیده است که عالم، امري انفکاک ناپذیر از دازاین است؛ چراکه اصوالً دازاین 

چنین می گوید: . اما منظور از درعالم بودن چیست؟ هایدگر خود در تفسیر این اصطالح  "در عالم بودن"یعنی 

 .این واژه بیانگر پدیدار واحدي است و نباید به صورت سه واژه جدا لحاظ شود

هاي مختلف آن از خط نیز بین بخش (In-der-Welt-sein) به همین دلیل است که وي در اصل آلمانی این واژه

از حقیقت دازاین نیست و به  تیره استفاده می کند تا بر این نکته بیشتر تأکید نماید. در عالم بودن چیزي غیر

 . عبارت دیگر در عالم بودن بیانگر حقیقت واحدي است که از نظر هایدگر همان دازاین است 

وجه نمی توان یکی را بدون هیچاي درهم تنیده است که بهاز نظر هایدگر ساختار وجودي انسان و عالم به گونه

یابد، در یک گونه که ساختار وجودي دازاین در عالم معنا میمانکرد. به عبارت دیگر، هگرفت و معنادیگري درنظر

 .که عالم نیز بدون دازاین معناي محصلی نخواهد داشتبخشد؛ تا جاییدور هرمنوتیکی خود نیز به عالم معنا می

دیگر در عالم بودن، قوام بخش هستی دازاین است. از طرف  يبراین اساس، عالم به عنوان یکی از عناصر سازنده

عالم تنها در صورتی هست که دازاین وجود داشته »هایدگر، قوام خود عالم نیز به وجود دازاین است؛  يدر اندیشه

 د.باش

وي در جاي دیگر براي تبیین نسبت ناگسستنی بین ساختار وجودي انسان و عالم چنین می گوید: خود و عالم 

ازاین خود و عالم دو موجود، همچون مُدرِک و مدرَک در یک هستی واحد به یکدیگر تعلق دارند؛ یعنی در د

 . اند در وحدت ساختار در عالم بودننیستند ... بلکه خود و عالم تعین و تشخص اصلی خود دازاین

را بفهمیم. وي بر این نکته  "بودن در"از نظر هایدگر براي فهم بهتر معناي در عالم بودن باید در ابتدا معناي 

به هیچ وجه نباید به معناي مکانی آن تفسیر شود؛ بلکه بودن در، به معناي سکنا  "بودن در"تأکید می کند که 

بودن "این  .  می باشد "بودن همراه با"به معناي  "بودن در"داشتن، زندگی کردن و انس داشتن می باشد. پس 

ست؛ بلکه خود این انس و به هیچ وجه از طریق ادراک مقولی و مفهومی قابل فهم نی "انس داشتن با "یا  "در
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 .الفت پیشین با عالم، بنیان و اساس هرگونه معرفتی است

از نظر هایدگر انس پیشین انسان با عالم، یا به عبارتی سروکار داشتن انسان با عالم مستلزم درکی غیر مفهومی و 

کند و همین فهم می مبهم از سرشت وجودي موجودات است که هایدگر از آن به فهم پیشین از حقیقت وجود یاد

دانیم دهد. ما دقیقاً نمیخود، یعنی پرسش از معناي وجود قرار میي مبهم و پیشین از وجود را آغازي براي پروژه

یا بودن داریم.  "است"پرسیم وجود چه چیز است، فهمی از خود وجود به چه معناست؛ اما در همان حال که می

درکی واضح و روشن نیست، اما این درک مبهم و متعارف از معناي این درک پیشین از معناي وجود، اگرچه 

 .وجود خود واقعیتی است

 

 مهم ترین اصول فکري اومانیسم :

امور و مرکز عالم است. مالک مطلق هستی  يمحوریت انسان در مقابل محوریت خداوند: انسان میزان همه -

 اوست.

شده و حاکمیت تقدیر الهی مردود ت انسان به خود او واگذارتاکید بر آزادي و اختیار انسان: قدرت و سرنوش -

 است.

 است.آنعقل برتر انسان: خرد انسان برابر با خرد خداوند و چه بسا باالتر از -

 یابد.تواند با آن ارتباطگرایی: قلمرو انسان طبیعت است و او با حواس خود میطبیعت -

 شوند.رفتارها و عقاید انسانی ارزشمند می يمدارا: با اصالت دادن به انسان همه -

 ي اومانیسم :منزلت انسان در فلسفه

طوري از طریق تواند در هرزمانی بهي اومانیسم هر فردي به خاطر زندگی و اعمالش مسوول است  و میدر فلسفه

ک هستی خویش، جانشین کند.آنان معتقدند انسان مالي خالقانه در نظرات یا رفتارش تغییر ایجادآگاهی و اراده

 استعدادهاي خود و موجودي آگاه، انتخابگر و ارادي است.

 اراده و اختیار انسان  در اومانیسم: 

اومانیسم انسان را در مرکز جهان قرار داده و به او گفته بدون فشار هرگونه حصار، توسط قدرت اختیاري که به او 

 شده، سرنوشت خود را بسازد.واگذار

 

 دو جریان فکري اومانیسممقایسه ي  

ي چون به جهت روش فکري و تعمیمی خود، در ساحت تفکر، اصالت را در مطالعه سنت فکري ))دکارت((

ها، به کل هستی و جهان می دهد، مکاتبی فراگیر با جنبه هایی اعتقادي و ایدئولوژیک، به وجود آورد که در پدیده
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ي نالیسم و نژادپرستی همچون فاشیسم و نازیسم و یا مکتبی با داعیههاي ناسیوالمللی به انواع مکتبي بینصحنه

نجات جهان، همچون مارکسیسم، منتهی گردید.از این رو، مبارزه و فداکاري در راه آرمان و هدف و فداسازي فرد 

و یا حزب، از  اي کلی و فراگیر، به نام دولتي قربانسازي افراد در برابر پدیدهدر راه تحقق آن و یا اصوال مساله

ویژگی هاي بارز این مکاتب اومانیستی و توتالیتر بوده است؛ به عبارت دیگر در منظر رهبران آن مکاتب، فرد باید 

قربانی جمع و جامعه گردد و در این راه، آزادي فرید، می بایست، فداي ضرورت و یا استبداد و دیکتاتوري جمع 

ب و جریان هاي فکري و سیاسی، اعتقاد به حکومت هاي توتالیتر و گردد؛ بنابراین، مهمترین ویژگی این مکات

 مستبد و خودکامه می باشد.

از سوي دیگر، جریان و سنت فکري بریتانیا، از ویزگی هایی برخوردار است که در بسیاري از موارد، با خصوصیات 

سفه ي لیبرالیسم و مدافع آزادي جریان اول، تفاوت هایی چشمگیر دارد. این جریان فکري که مروج و معتقد به فل

هاي تحلیلی و باشدو با تاثر از تفکر فلسفهداري، خصوصا در کشورهاي انگلستان و آمریکا میدر جهان سرمایه

ي جامعه و سیاست، نظر به اصالت فرد و آزادي او در برابر جمع و حاکمیت توالیتر جزءاندیش خود که در عرصه

مانند جریان دیگر اومانیسم، به انکار وجود خدا و جهان غیب  و ارزش هاي اخالقی و آن دارد، هیچ گاه صریحا 

دینی، مبادرت نمی ورزد؛ ولی در عین حال، هرگز اعتقاد جدي و قسعی به وجود خداوند و التزام به ارزش هاي 

خدا و معنویت و دین را  ي اعتقاد بهمعنوي و دینی نیز نداشته و ندارد. به عبارت دیگر این جریان فلسفی، مساله

از متن زندگی و تفکر انسان جدید، به حاشیه ي آن، منتقل نموده و هیچ گاه اعتقاد و التزام به آنها را امر جدي، 

جاي الحاد و کفر صریح، بسیاري از مکاتب متعلق به جریان دیگر اومانیسم، کند. از این رو، این جریان بهتلقی نمی

کند و نه به انکار صریح آن، مبادرت کاتب  و تفکر فلسفی که نه وجود خداوند را باور میبه انواع گوناگونی از م

گردد. با توجه به اعتقاد این جریان، به تامین و لزوم آزادي فرد، به دلیل اصالت دادن به ورزد ، منشعب میمی

معه و حاکمیت آن، بها داده شده و تفکر تحلیلی و جزء اندیش خود، درواقع به افراد و آحاد انسانی، در مقابل جا

ي ي حسابگرانه، که تامین حقوق فرد، مستلزم تأمین حقوق افراد دیگر جامعه است، نیز درکنار اندیشهاین اندیشه

-گیرد. درواقع، آنچه براي متفکران و افراد این جوامع، اصل میلزوم تأمین منافع فرد، مورد توجه دقیق، قرار می

رو در باشد. از اینو دفاع از حقوق فرد، درکنار تأمین حقوق دیگران، به دلیل منافع شخصی میباشد، لزوم تأمین 

ي اقتصاد آزاد که تماما مبنی بر رقابت آزاد و لزوم جلب حداکثر سود براي کشورهاي مذکور، براي علم و پدیده

 (1151اند.)باوند،العاده اي ، قائل شدهباشد، اهمیت فوقافراد می
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 آثار تربیتی، عقیدتی، فکري و آموزشی اومانیسم و اومانیسم نو:

می شود و با کتاب مقدس، نه به عنوان حد قدرت خدا، تصورآلودي دردر تربیت اومانیستی، براي انسان قدرت وهم

نیوي ي متنی انسانی با چند نویسنده که کارکردي اساسا آموزشی و دبلکه به مثابه _همچون یک بت  _خدا کالم

شود. مبناي انتخاب هاي صحیح در عصر روشنگري، نور درونی بود که مستقیما بر قلب مردم می دارد، برخورد

کرد؛ از دیدگاه آنها صداي خداونداز طریق ترجمه هاي عالمانه وتفسیرهاي شد و آنها را هدایت مینازل می

انگیز چاپ شده است، ي یک کلیسا یا دولت نفرتشود که با اجازهاي مندرج در یک روایت موثق بیان نمیحاشیه

ي حقیقتی آسمانی است، مستقیما بر قلب ي حضور بالواسطهبلکه سرشار از نوعی روشنگري درونی که نشانه

ي میلتون، نوري که از فراز می تابد،  به میانجی شود. در اندیشهبومی زنان و مردان ساده و درس نخوانده، نازل می

مردانی که درآسمان آموخته اند، به کتاب ها نیاز ندارند و سبک بی ریاي  و سواد، وابسته نیست. متن یا فرهنگ

 (1156تدریسشان را با فصاحت، کاري نیست.)مخبر،

 دانم؛هرگز گمان مدارید که من این چیزها را نمی            

 دانم،یا فرض کنید نمی           

 ام؛آنجه باید بدانم، قصور نورزیدهکه در این صورت هم در            

 کسی که در پرتو انوار آسمانی و سرچشمه ي نور است،           

 نیازي ندارد که آموزه ي دیگري را درست بداند           

 اند، یا چیزي نیستند جز رویاهااینها دروغین          

 اند.دهگمان ها و خیاالتی که بر شالوده اي سست استوار ش          

 (        1110،415)میلتون                                                                                       

ي فرمان نور آفرینش جهان در سفر کتیبه ي مزار آیزاک نیوتون که توسط پوپ نوشته شد، بازنویسی آگاهانه

 است: پیدایش و ستایشی از نیروي روشنگر خرد علمی

 طبیعت و قوانین طبیعت، در شب نهفته بود              

 خداوند گفت نیوتون باشد! و همه جیز غرق در نور شد.             

منتشر شد، اقتدار  1564ایمانویل کانت در رساله اي با عنوان ))پاسخ به پرسش روشنگري چیست؟(( که در سال 

 را در مقام نوعی توصیف هنجاري آن دوران قرار داد:گفتمانی این واژه را به آن بخشید، و آن 

 روشنگري پایان دوران کودکی خود تحمیل کننده ي نوع بشر است ... جرات           

 دانستن داشته باش. پس شعار روشنگري این است که شهامت دنبال کردن           

 طرح کرد که آیا ما  فهم خود را  داشته باش ... اگر بتوان این پرسش را م          
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 کنیم؟  در حال حاضر در یک عصر به روشنگري رسیده زندگی می         

 پاسخ باید این باشد که خیر، اما یقینا در یک عصر روشنگري زندگی         

 می کنیم.         

 (172، 1675)کانت                                                                  

توان با گرایش به نشاندن شناخت ي کاسیرر، تاریخ فلسفه از بیکن و دکارت تا هگل و کانت را میه گفتهب

( کانت معتقد است خرد 1170کرد.)نادرزاده،( مشخصontologyشناسی )( به جاي هستی(epistemologyشناسی

ي کانت با جدا کردن مطلق وسایل دهاست. ایده آلیسم فراروني آني طبیعت نیست، بلکه سازندهدر مقام مشاهده

ي انسان خردورز اشخاص، گذاري مطلق میان دنیاي ابزاري طبیعت غیرعقالنی اشیا و اقتدار فائقهو اهداف، با فرق

جا می کند،تنها کنش بیانگر آن بهابطال نظري دین را تکمیل ، و اقتدار غصبی آن را در ذهن و اراده ي بشر، جا

 برکل رفتار انسان، حاکم است،دستور مطلقی که 

 طبق اصلی که به موجب آن می توانید اراده کنید که در عین حال، قانونی         

 جهانشمول باشد... دستور مطلق به قرار زیر است: چنان عمل کن که         

 بشریت را، خواه در نظر شخص خودت یا دیگري، همواره صرفا یک هدف         

 (                                                      1170نه یک وسیله.)نادرزاده،ببینی ،        

آدورنو خاطرنشان می کند که ))روشنگري با اشیا همان طور برخورد می کند که یک دیکتاتور با انسان ها و تا 

 آنجا آنها را می شناسد که می تواند دستکاري شان کند.((

هجدهمی، هنوز به صورت تلویحی، به کار گرفته می شد، زیرا چنین اصطالحی وضع نشده اومانیسم در بافت قرن 

ي ))انسان(( که گفتمان هاي قرن هجدهم، حول آن، دور می زنند، موجودي خردورز، عالی مقام و بود. اما واژه

کند.اعتراض جاناتان  نامشروط است که از جمیع جهات ) به جز نام( از پیدایش نوعی اومانیسم فراگیر، حکایت می

، در مقابل بیانیه ي دوستش پوپ که می گوید 1سویفت علیه احساساتی گري حاکم بر انسان دوستی اومانیستی

 ))موضوع اصلی پژوهش انسان، انسان است((، به چیزي گرفته نمی شود.

اعتنایی بی پرده ي ادوارد  خداباوري طبیعی و مودبانه ي پوپ ))فرض کنیم خداوند، اعمال ما را نبیند((، که با بی

گیبون و خداناشناسی آشکار دیوید هیوم، فاصله ي چندانی ندارد، گویاي آن است که نسبت به دوره ي میلتون، 

قطعیت هاي مذهبی، اگر هم آشکارا نفی نمی شدند، بخش قابل توجهی از اقتدار خود را از دست داده بودند.این 

د قرن هجدهمی واژه ي انسان و انتساب گوهر الهی به او در دوره هاي پیش تر نکته را می توان با مقایسه ي کاربر

                                                   
هرچند، جان، پیتر، توماس و دیگران را از صمیم قلب، . ))همه ي عشق من متوجه افراد است... من از موجودي به نام انسان، متنفر و بیزارم،  1

 دوست دارم.((
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روشن کرد: تقبیح کردن یا مردود شمردن غرور و بالهت انسان که عموما با تداعی هاي نیرومندي از کتاب 

 مقدس، همراه بود.

آنها از جمله روحانیونی  اومانیست هاي اولیه مشکوک به پیروي نکردن از اصول و حتی بی ایمانی بودندو اغلب

مانند اراسموس و برونو، ضد روحانیت بودند، هرچند ضد مذهب نبودند. حتی هابز و الک، قراردادهاي ضروري تقوا 

عالقگی خود را به این مقوالت، به ندرت پنهان می کردند.کندرسه می نویسد این را رعایت می کردند، هرچند بی

ي آفرینش شعارهاي خرد، مدارا، انسانیت، لفاظی، انسان را از دستگاه اسطورهروشنگران قرن هجدهم بودند که با 

و اضطراب معادشناختی همراه با آن جدا کردند و میان اومانیسم و خداناشناسی نوعی تداعی برقرار کردند که در 

الی که ))قرن انجمن هاي اومانیستی و سکوالر امروزي نیز برجاي مانده است. نیچه خاطرنشان می کندکه در ح

هفدهم از انسانیت همچون مجموعه اي از تناقضات در عذاب است، قرن هجدهم سعی می کند آنچه را که در باب 

 طبیعت انسان شناخته شده است فراموش کند تا او را بر ناکجاآباد خود منطبق سازد.

ز آن؛ نه به عنوان بخشی از انسان اکنون فقط در تقابل با مذهب تعریف می شود؛ نه درون جهان، بلکه جدا ا

طبیعت و حتی بخش ممتاز آن، بلکه خارج از آن.انسان روسو، آزاد به دنیا آمده)نه خلق شده(، اما بالفاصله به 

 وسیله ي یک نظام اجتماعی بی اعتبار به زنجیر کشیده شده است. 

 می دهند، از روي زمین، اگر انسان یا موجودات متفکر و تامل گري که انسان را تشکیل               

 طرد شوند، چشم انداز جنبنده و متعالی طبیعت، چیزي جز  صحنه اي از ویرانی و سکوت،               

 نخواهد بود؛ کاینات خاموش خواهد شد؛ سکون و تاریکی شب برآن چیره خواهد شد...              

 بیت می بخشد، ودر برخورد با تاریخ چنین حضور انسان است که به موجودات دیگر، جذا              

 موجوداتی، چه تعریف بهتري می توانیم ارایه دهیم؟ چرا نباید انسان را همان گونه               

                     وارد کار خود کنیم که مقام او در کاینات است؟ چرا نباید انسان را  در مرکز قرار دهیم؟                                            

 

چیز است.(( را شعار بر ))انسان معیار همههاي قرن هجدهم که سخن فیثاغورث مبنی  است گروهی از اومانیست 

( از 1156تفاوت بودند.)مخبر،کرد، بیگرایی اخالقی که فیثاغورث از آن استنتاج میخود قرار داده بودند، به نسبی

ید هیوم می گوید))هیچ پرسش مهمی وجود ندارد که پاسخ آن در علوم انسانی دیدگاه آنها، همان طور که دیو

(در بینش اومانیستی، آنگاه که حقیقت جاي خود رابه واقعیت داد، جهانی پایه ریزي xvi، 1156نباشد.(()هیوم، 

جه اي جز شد که در آن، واقعیت نیز پس از چندي، رنگ باخت و غیرواقعی گردید، چرا که فراموشی حقیقت، نتی

 رسیدن به پوچی و نیستی، نخواهد داشت.)صانع پور، (

نگذاشتند، بلکه صرفا گوید، فالسفه براي رها شدن از چنگ خداپرستی، تصور نوعی وجودمتعالی را کنارسارتر می
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 دادند.را تغییرنام آن

 شود،  در خداشنا سی فلسفی قرن هجدهم، مفهوم خداوند سرکوب می                        

 اما این فکر که جوهر، مقدم بر وجود است، برجاي می ماند؛ بخشی از                       

 این فکر را همه جا می توان مشاهده کرد، در آثار دیدرو، داالمبر و حتی                       

 نی که مفهوم کانت. انسان داراي نوعی سرشت انسانی است؛ این سرشت انسا                     

 نوع بشر است، در همه جا دیده می شود؛ و این بدان معنی است که                      

 هر انسانی مثال خاصی از یک مفهوم جهانی، یا مفهوم انسان است.                      

به امر بنیادین، بلکه در  حل را نه در ایمان و اعتماد مومنانهیرکگور، راهگرایانی چون کیهایدگر برخالف ایمان

 شود.)مسگري،(داند و اینجا به عارفان نزدیک میگري از آن میپرسش

 نقد و بررسی :

 ترین و سرنوشت سازترین علوم محروم نموده است.توجهی به ابعاد ادراک عقل، انسان را از مهماومانیسم با بی -

طی مسیحیت و توجه افراطی آن به بعد روحانی انسان باتوجه به این که اومانیسم در تقابل با آخرت گرایی افرا -

پدید آمده است، به کلی از این بعد انسان، غفلت نموده و با اهتمام شدید به ابعاد مادي و جسمانی انسان، دچار 

نگرش تک بعدي نسبت به انسان شده است و بدیهی است که غافل شدن ازجنبه ي روحانی بشر، ناقص نمودن 

موفق است که هردوبعد وجود آدمی را ملحوظ نموده و تعالیم و برنامه هایش براي کمال هردو اوست. آن تفکري 

بعد وجود انسان باشد. نکته ي قابل توجه این که در تفکر دینی، هیچ گونه تضادي بین خدامحوري با محور بودن 

اهلل، خود مرکز دایره ي امکان و انسان به عنوان جانشین خدا بر روي زمین، وجود ندارد. انسان کامل با قرب الی 

فلسفه ي نظام خلقت و عصاره ي همه ي هستی، می گردد و همان طوري که وجود خدا براي انسان، محور قرار 

 می گیرد، وجود انسان نیز براي سایر موجودات عالم، مرکز و محور خواهد بود.) صانع پور،(

 ي صنعتیرویهبی رشد و سویک از اخالقی ارزشهاي نرفت بین از اخیر قرون در محوريانسان عینی ينتیجه -

 است. دیگر سوي از شدن

اگر تلقی ما از اومانیسم، همان احیاي کرامت انسانی و اراده و اختیار و آزادي انسانی باشد، این نگرش نه  تنها  -

به انسان و تکیه بر منافاتی با تفکر دینی ندارد، بلکه فلسفه ي بعثت همه ي انبیاي الهی، همین کرامت بخشی 

اراده و آزادي انسان درراه انتخاب حق می باشد؛ اما اگر تفکر اومانیستی به معناي انسان محوري مطلق و احساس 

بی نیازي او از هستی بخش خود وطغیان گري او در برابر خداوند باشد، چنین برداشتی در تقابل کامل با دین و 

نسان رهاشده اي، با عقل و ذهن ناتوان خود، هرگز راهی به سوي ناقض غایت انگاري انسان است و چنین ا

 حقیقت، نخواهد داشت.)ابراهیمیان، (
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 نتیجه گیري

انسان بر طبق نظر سارتر، هیچ نیست، مگر آن چه از خود می سازدو هرفردي مسوول تمام افراد بشر است و باید 

نباید از درد و رنج هاي دیگران، آرام داشته براي رسیدن خود و سایر همنوعانش به سعادت، تالش کند و 

باشد.همه ي انسان ها باید فارغ از دین و مذهب خود به فکر اصالح جامعه و کمک به همنوعان خود باشند. 

هاي آزادیخواهانه شد، ولی گیري جنبشها و شکلاست که اومانیسم، باعث شکوفایی استعدادهاي انساندرست

حد و حساب، هرج و ي کمال است، اما آزادي بیکه آزادي مقدمهداشت که با وجود اینظرباید این نکته را هم درن

-تواند مسیر درست را براي او مشخصشود. عقل انسان به تنهایی نمیمرج به همراه آورده و باعث سردرگمی می

ر مختلف از درست و کند و در ضمن خرد و دانایی افراد مختلف با هم تفاوت دارد که این موضوع باعث تعابی

شود و باعث رسیدن انسان به شود.تعلق به یک موجود الیتناهی، باعث امنیت و آرامش خاطر مینادرست می

شود.پس چهبهتر که درضمن اعتقاد به اصول انسانیت، باپیروي از تعالیم آسمانی، در راه بهبود جوامع  کمال می

 انسانی، گام برداریم.
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 ضرورت بکارگیری ادبیات داستانی ایرانی ـ اسالمی در محتوای برنامه ی فلسفه برای کودکان

 

 8، معصومه قدمیاري3رکسانا رشیدپور

 

 چکیده

بکارگیري ادبیات داستانی ایرانی ــ اسالمی در محتواي برنامه ي فلسفه به کودکان هدف پژوهش حاضر ضرورت 

در ایران می باشد. در این برنامه آموزشی از داستان ها به منزله ابزار اصلی آموزش استفاده می شود. عالوه بر آن 

نکه غالب داستان هاي ییکی از مسائل مهم فلسفه براي کودکان انتخاب محتواي داستانی است. با توجه به ا

برنامه ي فلسفه براي کودکان آثاري ترجمه شده هستند که متناسب با فرهنگ غرب است که این آثار موجود در 

درصدد آموزش مضامینی است که با فرهنگ بومی سرزمین ما مانوس نیست.؛همین امر بومی سازي و توجه به 

نامه فلسفه براي کودکان ضرورت می بخشد. مقاله حاضر، با تایید رویکرد ایرانی ـ اسالمی را در ادبیات داستانی بر

برنامه ي آموزش فلسفه به کودکان، سعی دارد نشان دهد که استفاده از کتاب هاي داستانی ایرانی ـ اسالمی 

کودکان در برنامه درسی یک ضرورت است و می تواند نقش بسزایی در پیشبرد تفکر کودکان داشته باشد. 

باید با داستان ها به منزله یک ابزار آموزشی نگاه کرد و داستان خوانی. را جزء برنامه هاي اصلی کودکان بنابراین 

 در مدارس قرار داد تا کودکان بتوانند از طریق گفت و گو در مورد آن ها قدرت تفکر خود را باال ببرند

فلسفه بـراي کودکـان ،ادبیـات داسـتانی،     فلسفه براي کودکان، محتواي  واژه(: 8تا  4)بین  کلیدیواژه های 

 اسالمی_ایرانی 
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 مقدمه

عالقه به توسعه توانایی هاي فکر موضوعی نیست که فقط در عصر حاضر بدان توجه شده باشد، بلکه چنین عالقه 

 1170(. ایده اولیه فلسفه براي کودکان در اواخر دهه 1162اي در تاریخ تعلیم و تربیت ریشه دارد) شعبانی، 

زمانی شکل گرفت که متیو لیپمن استاد فلسفه به فقدان قدرت استدالل و قدرت تمیز و داوري در بین 

دانشجویانش پی برد. او براي باال بردن این توانایی ها تالش بسیار کرد، ولی پس از مدتی متوجه شد که براي 

ها باید در دوران کودکی انجام گیرد. به  بهبود قدرت تفکر این دانشجویان دیر شده است و تقویت این توانایی

 "تفکر در باره ي تفکر "عبارت دیگر، از نظر لیپمن کودکان در یازده یا دوازده سالگی باید به آموختن تفکر یا 

( که مشخصه اصلی تفکر فلسفی است. ریشه هاي پژوهش فلسفی و آموزش فلسفه به 47، 2001بپردازند)لیپمن ،

سقراطی گسترش درک ایده ها، مسائل و ارزش هاي دیگران است و هدفشان حرکت تفکر  کودکان از اندیشه هاي

 (.Lambright،1117: 11از مبهم به واضح، از بی منطقی به منطق و از نیازموده به آزموده است.)

براي اجراي برنامه ي آموزش فلسفه به کودکان، کتاب هاي داستانی ویژه ي کودکان تالیف شده است. این 

ستان ها محرکی براي تفکر، پرسش، و تفکر انتقادي کودکان است. به همین علت، برنامه فلسفه براي کودکان دا

مدعی آن است که الگوي مناسبی را، براي پرورش توان پرسشگري و تفکر انتقادي، که هر دو از مولفه هاي 

تشویق کنیم تا با فرایند ذهنی شخصیت پژوهشگري اند، در حلقه کندوکاو ارائه می دهد. اگر بتوانیم کودکان را 

هاي داستان ارتباط برقرار کنند و به دنبال پاسخی براي ابهامات و نکات شگفت انگیز داستان باشند، آن ها هم 

شیوه ي پرسش و پاسخ را در پیش می گیرند و هم براي آن ارزش قائل می شوند. برنامه فلسفه براي کودکان و 

وید به چه چیزي فکر کنند؛ در نهایت، این امر به خود کودک بستگی دارد. فلسفه براي نوجوانان به آن ها نمی گ

کودکان ابزار عقلی، اجتماعی، عاطفی اي را در اختیار آن ها قرار می دهد که براي تفکري خردمندانه و مستدل 

جاعت آن گونه می الزم است و به وسیله کاوشگري جمعی در کالس، آن ها را ترغیب می کند تا با تعهد و ش

خواهند رفتار کنند. لیپمن مدعی است برنامه فلسفه براي کودکان و نوجوانان با ایجاد حلقه کندوکاو در کالس 

درس قصد دارد به کودکان کمک کند تا هر آنچه قرار است در صحنه اجتماع انجام دهند، در این حلقه بیاموزند و 

 (.1165تمرین کنند.) ناجی، 

بهترین روش براي آموزش تفکر به کودکان استفاده از داستان است. او به همین منظور کتاب هایی  از نظر لیپمن،

براي کودکان نوشته است. او سعی دارد در قالب داستان، رفتارهاي مختلف کودکان را نشان دهد و در قبال این 

استان هاي او موضوعات فلسفی، رفتارها، ذهن کودکان را به پرسش و تفکر براي یافتن پاسخ وادارد. شخصیت د

(. کودکان می آموزند به سخنان 2007مانند ماهیت تفکرو نحوه کارکرد ذهن را مورد بحث قرار می دهند) فیشر،

همساالن خود گوش کنند و به نظر آنان احترام بگذارند. همچنین می آموزند که براي بسیاري از پرسش هاي 
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لقا غلط وجود ندارد و در نتیجه یاد می گیرند که جزم اندیشی را زیر فلسفی جواب معین، و مطلقا درست یا مط

( مقاله حاضر سعی دارد نشان 254سوال ببرند، فرضیه ها را به چالش بکشند و استدالل ها را بیازمایند)همان،ص 

... به دلیل  دهد که داستان هاي ایرانی ـ اسالمی  نظیر آثار کهن فارسی همچون شاهنامه، مثنوي، کلیله و دمنه و

داشتن داستان هایی با مضامین اخالقی و فلسفی ظرفیت الزم را براي استفاده در برنامه ي فلسفه براي کودکان 

دارند. با بازنویسی مناسب این داستان ها می توان از آن ها به عنوان داستان هاي فلسفی در برنامه فلسفه براي 

ر راستاي تدوین محتواي برگرفته از ادبیات داستانی با رویکرد ایرانی ـ کودکان بهره گرفت. با این کار گامی موثر د

 اسالمی در برنامه فلسفه براي کودکان برداشت.  

 

 مبانی نظري مقاله

ادبیات کودکان معنا محور و منبعی غنی براي آموزش آنان است. عامل اصلی تفاوت در داستان هایی که از قرن 

شته تحریر در آمده اند در نوع  هنجارهایی است که داستان ها به آن ها توجه هجده تاکنون براي کودکان به ر

داشته اند. بررسی ها نشان می دهند که داستان ها را چهار نوع هنجار اصلی از یکدیگر متمایز می کند. در هنجار 

تان ها صورت می اول، ایده ي ارشاد کودکان عاملی برجسته است و آموزش ارزش هاي اجتماعی از طریق این داس

گیرد. در این هنجار، داستان هاي کودکان ابزاري اند که بین کودک و دانش و ارزش ها میانجی گري می 

( نقش این داستان ها انتقال پیام هایی است که با توانایی هاي زبانی و عقلی، سطح درک و Ewers،2001کنند)

 از محیط اطراف هماهنگ هستند.شناخت، دانش عمومی، توانایی پیام گشایی و تجربه کودک 

هنجار دوم نقش آموزشی داستان هاست. نکته اصلی در این هنجار این است که کودک، از طریق داستان، با ابعاد 

فرهنگی اجتماع آشنا می شود، به جهان پیرامون آگاه می شود و واقعیات را درک می کند. هنجار سوم ادبیات 

مناسب کودکان و نوجوانان باشد، یعنی در خلق پیام باید به توانایی زبان کودکان را ادبیاتی می بینند که 

شناختی، عقالنی، ادراکی، و دانش عمومی کودک توجه شود. داستان هایی که هدفشان آموزش است به طرزهاي 

ودک، ادبی زمان خود توجه دارند و مفهوم ادبی زمان خود را نشان می دهند؛ به عبارت دیگر، در خلق ادبیات ک

 نمادهاي رایج کفایت می کنند و به سیستم خاصی از نمادها نیازي نیست.

نوع چهارم هنجار توجه به گذشته است. در این هنجار، داستان ها مغایر با فرهنگ رایج زمان خود هستند و 

طرزهاي قدیمی را منعکس می کنند. در این داستان ها،  اثري از دنیاي مدرن نیست بلکه داستان هاي 

فولکلوریک، افسانه هاي قدیمی، ضرب المثل ها محور اصلی داستان ها هستند. این نوع ادبیات، براي افزایش 

توانایی خواندن و سطح سواد کودک، می توانند استفاده شوند .آنچه نقش داستان را به منزله ابزار آموزشی بارز 

به شرح واقعه یا مجموعه اي از وقایع تخیلی  می کند این است که داستان ها با بهره گیري از ساختاري منسجم
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می پردازند و موجب رشد شخصیت ها، انگیزه ها و آهنگ داستان می شوند و تجربه اي را با خواننده به اشتراک 

می گذارند. پیگیري موضوعی مشخص، که در جهت کمال شخصیت و پیرنگ داستان است، انسجام فکري کودک 

دیگر انتخاب موضوعات این داستان ها از میان مسائل عادي و روزمره است. هدف  را ممکن می کند. نکته ي مهم

این است که با اشاره به اهمیت ضمنی این وقایع به ظاهر پیش پا افتاده بتوان پیچیدگی هاي ذهن و رفتار انسان 

سیاري از کتاب هاي را نشان داد و از این طریق خواننده را به تفکر واداشت. مفاهیم و اصول ادبی موجود در ب

کودکان، ازجمله شخصیت پردازي، پیرنگ و موضوع و ساختار منابعی غنی براي آموزش تفکر هستند، نکاتی که 

 (فاقد آن هاست.2001:117داستان هاي ضعیف، رمان هاي فلسفی لیپمن )فیشر،

ر خدمت فلسفه و فلسفه در به طور کلی می توان رابطه فلسفه و ادبیات کودک را به دو شکل تصور کرد: ادبیات د

خدمت ادبیات. در صورتی که ادبیات را ابزاري در خدمت فلسفه بدانیم، آن گاه می توان به فلسفه از دو دیدگاه 

نگریست. دیدگاه اول فلسفه را محتوا به حساب می آورد، که در این صورت نقش ادبیات آموزش فلسفه به 

گر این رابطه اند. نگاه دیگر به فلسفه آن است که متن ادبی کودک را کودکان خواهد بود؛ رمان هاي لیپمن نمایان

وسیله اي بدانیم که از طریق آن می توان به کشف نظریه ي فلسفی نویسنده متن دست یافت. در این صورت، 

ست؛ متنی که آفریده اتصور بر این است که هر نویسنده یا شاعر داراي فلسفه اي است که خواسته یا ناخواسته در 

(. مانند نویسندگانی که با جهان بینی خاصی براي کودکان کتاب می نویسند. 1161:11)خسرونژاد،مستتر است  

نوع درون مایه داستان، واژگان انتخابی نویسنده و لحن او، و نوع رابطه اي که بین کودک و نویسنده برقرار می 

شناسی و جهان شناسی ویژه هنرمند این حیطه است.  شود همگی به گونه اي ناخوداگاه و یا پنهان نشانگر انسان

نوع دوم رابطه فلسفه را وسیله اي براي آفرینش ادبیات کودک می بیند. در این صورت، داستان هایی که در 

چهارچوب این رابطه خلق می شوند می توانند در آموزش تفکر موثر باشند و دانش و آگاهی کودکان را افزایش 

 دهند.

 

 ه هامرور پیشین

، به آموزش مهارت هاي استدالل و الگوي آموزش فلسفه به کودکان از بعد عملی و تجربی  توجه 1170از دهه 

شد و تحقیقات بسیاري در باره آن ارائه شد و مطالعات انجام شده در کشورهاي گوناگون از جمله ایران، 

لسفی می تواند در بهبود داستان گویی و سودمندي این برنامه را تاکید  می کند و گواه آن است که رویکرد ف

در ادبیات داستانی، پرسش گري و تفکر انتقادي سودمند باشد. چکیده اي از نتایج این تحقیقات را مرور می کنیم 

وپرورش شده است.  ایران چند سالی بیش نیست که آموزش فلسفه براي کودکان وارد ادبیات علمی و آموزش

( 1155یآموزش فلسفه به کودکانتوسط صفایی مقدم ) نامه در مقاله اي تحت عنوانبرنامهاولین بار در ایران این بر
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آموزش »لیف کتاب او ت 1151معرفی شده استو همچنین ترجمه کتاب داستانهاي فکري توسط باقري در سال 

ر همین سال زمینه را براي مطالعات بیشتر فراهم ساخته است. د 1161توسط قائدي در سال « فلسفه به کودکان 

پژوهشگاه مطالعاتعلوم انسانی با برگزاري کارگاههاي آموزش براي معلمان، مصاحبه با بانیان این برنامه )لیپمن و 

شارپ( و ایجاد سایت اینترنتی اقداماتی براي اطالع رسانی بیشتر در این زمینه انجام داده و همچنین چند رساله 

 (1167رسیده است. )رحیمی نسب،ي دکتري با موضوع این برنامه به انجام 

ساله را براي شرکت در کارگاه تفکر براي کودکان  11تا  6( در دبستان شهید حائري تهران کودکان 1167ناجی )

و نوجوانان جمع نمود تا کودکان بتوانند در این حلقه کندوکاو کنند و به ارائه استدالل پرداخته و روحیه 

رئیس گروه فلسفه براي کودکان و نوجوانان  -د را تقویت کنند. ناجیهاي فکري خو انتقادپذیري و مهارت

ي کندوکاو و  هدف از این کارگاه را آزمایش قرائت داستان در حلقه –پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

سها، تأثیر آن بر آموزش کودکان اعالم نمود. کودکان ضمن ابراز عالقه و اشتیاق خود براي شرکت در این کال

دوستی، آشنایی با یکدیگر، استدالل و انتقاد را از نکات مثبت این کارگاه دانستند. وي در  گفتگو، یادگیري بحث،

رابطه با پیشرفت و ارزیابی کودکان طی هفت جلسه اذعان داشت: شاید طی نخستین جلسات کودکان به سادگی 

ن توجه به عواملی چون کم رویی حتی در کنارتعدادي توانستند نظرات خود را ابراز کنند اما پس از آن بدو نمی

ها با یادگیري قواعد  توانند نقطه نظرات خود را به راحتی ابراز کنند این در شرایطی است که آن سالمی بزرگ

فلسفه براي کودکان چون احترام به حقوق دیگران، عدم قطع صحبت دوستان خود و نقد بدون واهمه هر جلسه 

شین پیشرفت کردند. وي یادآور شد: پس از گذشت هفت جلسه با کودکان روحیه ي نسبت به جلسه پی

« خانه ي من یا خانه ي تو»ها به نحو قابل توجهی افزایش یافته است و با خواندن داستانی چون  انتقادپذیري آن

 شود. )خبرگزاري مهر( ها بهتر و واضح تر می مفهوم دوستی در نظر آن

 ییآموزش فلسفه به کودکان و ارائه الگویچالش ها و فرصت ها یبررس» 1161 يالسادات موسو فاطمه

مصاحبه با  قیبرنامه از طر نیارائه نمود پژوهشگر در صدد شناخت نقاط ضعف و قوت ا «رانیوپرورش ا آموزشیبرا

و  رانیبرنامه در ا يبرگزار رامونیبوده و چالش ها و فرصت ها پ P4Cطرح  ریمعلمان و مربیان و متخصصان درگ

 است. نمودهآن را نقد یساز یبوم

را مورد پژوهش « بررسی تحلیلی عوامل مؤثر در پرورش تفکر انتقادي کودکان مقطع ابتدایی»(، 1110مطرودي )

کودک و همچنین روش  محیط یادگیري، دهد عواملی از قبیل معلم، قرار داده است. یافته هاي پژوهش نشان می

روش حل مسئله و روش هاي مبتنی بر ایده اجتماع پژوهی  گفتگوهاي جمعی، بیل داستان گویی،هاي آموزش از ق

تفکر انتقادي مؤثر هستند. در کنار این عوامل، عوامل بازدارنده اي از قبیل درون گرایی خود محوري و استبداد 

 شده اند. رأي مطرح
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د کودک و ایجاد سیستم آموزشی مناسب ظرفیت گم شدن در ابعا»( طی پژوهشی با عنوان 2012بگري و سانتی )

پس از بررسی چگونگی ظرفیت باز اندیشی اهداف سیستم هاي آموزشی هم ازنظر «ها و توان فلسفه براي کودکان

ي افراد اجتماع و رشد تفکر خالق، خالقیت  اهداف فردي و اجتماعی به این نتیجه دست یافتند که براي رشد همه

وپرورش امکان پذیر است. فلسفه براي کودکان، ابزار و ظرفیت الزم  کار تنها از طریق آموزشابزار الزم براي این 

 وپرورش را دارد. براي دست یافتن به این اهداف در جامعه از طریق آموزش

طور مؤثري از فلسفه استفاده  فلسفه نمایش دادن و کودکان :چطور به»( طی پژوهشی با عنوان 2011بیستا )

گردد. در پی  بیان اینکه از فلسفه براي کودک هم اکنون در اکثر نقاط دنیا در امر آموزش استفاده میبا « کنیم 

تنها به  یافتن میزان اهمیت بحث و گفتگو هاي فلسفی در آموزش است. در نهایت به این نتیجه رسیده است که نه

طور مؤثري با معناي درگیر  اید خود را بههاي فلسفی در آموزش استفاده کنیم کافی نیست. ما ب اینکه ما از روش

 نیم.کامر آموزش 

 

 شناسی مطالعه  روش

در پژوهش حاضر از روش توصیفی ــ تحلیلی استفاده می شود. ریشه تحلیل محتوا را باید در تحلیل معانی 

امروزه تحلیل محتوا دانست که براي تفسیر و فهم معانی پنهان در متون قدیم و پیام ها به کار می رفته است، اما 

به تدریج توسعه پیدا کرده و در آن عالوه بر توصیف محتوا و پیام ها، به نتیجه گیري در باره فرستنده و مخاطب و 

نیز واقعیت اجتماعی پرداخته می شود. باید دانست که تحلیل محتوا به عنوان یک روش تحقیق علمی است که 

 (1165مع آوري شده آنان می باشد.) محمدي، نتیجه تجربه اندیشمندان و اندیشه هاي ج

 

 )بحث و بررسی( هایافته

نخستین برنامه درسی فلسفه براي کودکان، به وسیله ماتیو لیپمن و دستیاران وي در دانشگاه مونتکلیر ایالت 

نیوجرسی آمریکا نوشته شد. یک واحد درسی شامل یک کتاب درسی یا یک داستان است که به گروهی از 

ن ارائه می شود. سپس، آن ها در ایجاد یک اجتماع پژوهشی در مدرسه یا بیرون از آن مشارکت داده می کودکا

شوند. در اینجا، مفهوم فلسفه به عنوان یک روش گفت و گو بین کودکان و بزرگترها یا فقط بین کودکان مد نظر 

مه تاکید می کند که کودکان زمانی ( یکی از پیش فرض هاي موجود در این برنا1161قرار می گیرد.) قائدي، 

 14بیشتر یاد می گیرند که کتاب هایشان به شکل داستان باشد. با توجه به همین پیش فرض، لیپمن به نوشتن 

کتاب در قالب داستان روي آورد. در این گونه داستان ها به گونه آگاهانه و طراحی شده، سخن، مسئله یا نکته اي 

س از خواندن داستان آن نکته در گروهی که با معلمی کارآزموده هدایت می شود، فلسفی گنجانده می شود و پ
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( استفاده از داستان و سبک حکایی براي به چالش کشیدن تفکر و 1167مورد بحث قرار می گیرد.)خسرونژاد،

داستان  پروراندن روح پرسشگري از دیر باز مورد توجه بوده است. انسان به خاطر ویژگی هاي خاص روحی اش به

( آنچه نقش داستان را به منزله ابزار آموزشی بارز می کند این است که داستان ها با 1161عالقه دارد.)پورخالقی، 

بهره گیري از ساختاري منسجم به شرح واقعه یا مجموعه اي از وقایع تخیلی می پردازند و موجب رشد شخصیت 

را با خواننده به اشتراک می گذارند.پیگیري موضوعی ها، انگیزه ها و آهنگ داستان می شوند و تجربه اي 

مشخص، که در جهت کمال شخصیت و پیرنگ داستان است، انسجام فکري کودک را ممکن می کند. نکته ي 

مهم دیگر انتخاب موضوعات این داستان ها از میان مسائل عادي و روزمره است. هدف این است که، با اشاره به 

ه ظاهر پیش پا افتاده بتوان پیچیدگی هاي ذهن و رفتار انسان را نشان داد و از این اهمیت ضمنی این وقایع ب

طریق خواننده را به تفکر وا داشت. مفاهیم و اصول ادبی موجود در بسیاري از کتاب هاي کودکان، از جمله 

 (1167شخصیت پردازي، پیرنگ، موضوع و ساختار منابعی غنی براي آموزش تفکر هستند.)فیشر،

لسفه براي کودکان، هدف هاي شناختی روشنی دارد. ذهن را وادار به عمل می کند. این کار از طریق چالش ها، ف

( معتقد است که این برنامه در عین حال هدف 2002تفکر اصولی و تعامل ساختاري انجام می گیرد. هینز)

برنامه در پرورش مشارکت منظم و اجتماعی نیز دارد و آن، آموزش فرایند تصمیم گیري دموکراتیک است. این 

پرورش خودآگاهی فرد سهمی قطعی دارد. آموزش روش فکر کردن می تواند عمومی ترین و کلی ترین هدف این 

برنامه درسی باشد. به نظر لیپمن، هدف عمده ي این برنامه آن است که به کودکان کمک کند تا بیاموزند که 

موزشی به کمک سه منبع صورت می گیرد: داستان هاي کوتاه فلسفی، چگونه براي خودشان فکر کنند. محتواي آ

کتاب راهنماي معلم و معلم. یکی از مولفه هاي اصلی این برنامه کتاب هاي آن است. براي انجام این برنامه، کتاب 

لسفی هاي داستانی ویژه اي تالیف شد. این داستان ها به گونه اي نوشته می شوند که در آن برخی ایده هاي ف

کامال متفاوت، بدون ترتیب خاص در صفحات پخش می شود. کودکان با کنجکاوي ذاتی شان نمی توانند از 

برانگیخته شدن توسط آنها خودداري کنند و حتی دلشان می خواهد سایر اعضاي کالس نیز آنها را بیازمایند و 

در برنامه ي درسی فبک از اهمیت ویژه اي  ( به این ترتیب، محتوا1165مورد بحث قرار دهند.)به نقل از قائدي، 

برخوردار است. چالش پیش روي برنامه درسی فبک در ایران، غیربومی بودن محتواست. توجه به این مسئله که 

داستان هاي نگارش شده توسط لیپمن، در بردارنده ي مفاهیم و نکاتی فرهنگی است که مختص جامعه ي خود 

این شایسته است از داستان هایی متناسب با فرهنگ بومی بهره گرفت. ادبیات اوست، بسیار ضروري است؛ بنابر

کهن ما گنجینه اي است شگرف از داستان هاي منظوم و منثور که در صورت بازنویسی مناسب، قابلیت باالیی 

و براي استفاده در چنین حوزه هایی دارند. بازنویسی متون کهن با مقصود ساده نویسی و بازسازي زبانی 

ساختاري، از شیوه هاي متداولی است که در همه جاي دنیا کاربرد دارد. شاید بتوان یکی از اهداف مهم این شیوه 
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را آشنایی مردم و به طور خاص کودکان و نوجوانان با منابع کهن دانست. از این طریق، پیوند فرهنگی و ادبی بین 

 (. 1111نسل هاي گوناگون به وجود می آید )آقایاري،

لیپمن معتقد است که فلسفه را می توان از نو به نحوي طراحی کرد که به کودکان پرشور و مشتاق خوشامد 

بگوید و مقبول طبع آنان قرار گیرد و برنامه درسی نیز به نحوي طراحی شود که بتواند از فلسفه استقبال خوبی به 

همگانی و گفت و گویی بر حسب آنچه سقراط  (. فلسفه، در صورتی که به عنوان فعالیتی1161عمل آورد) قائدي،

انجام می داد در نظر گرفته شود، خیلی بهتر فهمیده می شود تا اینکه صرفا  به عنوان یک موضوع درسی در نظر 

 ( .1165گرفته شود که باید در حافظه کودک ریخته شود) قائدي،

داستان هابا بهره گیري از ساختاري منسجم  آنچه نقش داستان رابه منزلۀ ابزار آموزشی بارزمی کنداین است که

می پردازندوموجب رشد شخصیت ها،انگیزه ها وآهنگ داستان می  به شرح واقعه یامجموعه اي ازوقایع تخیلی

شوندو تجربه اي را باخواننده به اشتراک می گذارند .نکته ي مهم دیگرانتخاب موضوعات این داستان ها ازمیان 

ت.هدف این است که،با اشاره به اهمیت ضمنی این وقایع به ظاهر پیش پاافتاده بتوان مسائل عادي و روزمره اس

پیچیدگی هاي  ذهن و رفتارانسان رانشان دادوازاین طریق خواننده رابه تفکر واداشت .مفاهیم واصول ادبی موجود 

آموزش دربسیاري ازکتابهاي کودکان ، ازجمله شخصیت پردازي ،موضوع وساختارمنابع غنی براي 

 (.1167تفکرهستند)فیشر،

فیشر استفاده از داستان هاي فکري موجود در متون ادبی را به عنوان شیوه اي نو  ارائه داد و یسپرسن به فرهنگ 

وابستگی این برنامه اشاره و استفاده از داستان هاي بومی را به عنوان شیوه اي براي حل مشکل فرهنگ وابستگی 

رویکرد یسپرسن بر فرهنگ وابستگی محتواي داستان فلسفی و طرح، انتخاب و داستان هاي لیپمن دانست. 

بازنویسی داستان هایی از فرهنگ بومی تاکید دارد. ویردو نیز اینگونه استدالل کرده است که در میان تفاوت هاي 

زند. یسپرسن با فرهنگی، خصوصیات عام فرهنگی نیز وجود دارند که امکان انتقال و ارتباط تفکر را فراهم می سا

( 1111نقد محتواي داستانی لیپمن، استفاده از آن را براي سایر جوامع مناسب نمی داند. )اکبري و همکاران، 

بنابراین می توان گفت  که فبک برنامه اي فرهنگ بنیان است، پس شایسته است به هنگام استفاده از این برنامه 

را در نظر داشته باشیم و با بهره گیري از ادبیات ملی موجود، در هر جامعه اي، مختصات فرهنگی جامعه خویش 

 شرایط بهتري براي استفاده از این برنامه تدارک ببینیم.

داستان یکی از ابزارهایی است که ادبیات کودک براي بیان اهداف خود توانسته از آن بهره ببرد. براي این منظور 

اند. همچنان که هر کتاب درسی، مجموعه اي از اطالعات وسیعی  متفکران به تعاریف مختلفی از داستان پرداخته

(. اما اگرمخاطب کتاب درسی، 1167است که به دست محققان و براي محققان تالیف شده است)خسرونژاد،

محققان نباشند و کتاب، کودکان را خطاب کند، شگردي براي برانگیختن مطالعه الزم می آید. داستان )رمان( به 
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ن؛ حاوي تخیل، موقعیتی فرضی، گفت و گویی پرتحرک، شخصیت هایی زنده، سبکی پرطراوت، تعبیر لیپم

(. مولف با این شیوه ها می تواند اطالعاتی را که می خواهد 2007جاندارانگاري، طنز یا همه اینهاست)لیپمن،

ببرد و آن را بفهمد. از  انتقال دهد، به شکل داستانی در آورد که خواننده با آن همانند سازي کند و از آن لذت

نویسندگان فلسفه براي کودکان می توانند در هر صفحه، روابط، مسائل و معانی ظریف فلسفی را  "نظر لیپمن؛ 

جا دهند... یک جمله یا کلمه کودکان را بر می انگیزد... و جست و جوي آنان آغاز می شود و تا زمانی که متقاعد 

)همان(. لیپمن بر این باور "ته شده دریافته اند، این جست و جو ادامه می یابدنشوند معناي آنچه را نوشته یا گف

است که دانشجویان تحصیالت تکمیلی در رشته فلسفه، براي مطالعه متون بسیار انتزاعی، انگیزه شخصی و درونی 

 بهترین راه براي دارند، اما کودکان نیازمند این هستند که براي چنین کاري برانگیخته شوند و داستان، معموال

 رسیدن به این هدف است. 

داستان می تواند دنیایی خیالی را به منزله موضوع کاوش فکري خلق کند؛ زیرا داستان ساختاري هوشمندانه دارد 

که در عین این که ما را از بند این جا و اکنون رها می کند، به بیان روال عادي وقایع می پردازد، وسیله اي براي 

و خویشتن است و دغدغه هاي بشري را در خود جاي می دهد. به عبارت دیگر، همان گونه که فیشر  درک جهان

معتقد است الیه هاي متفاوت معنایی و مفهومی در داستان ها به خواننده کمک می کنند تا به بینشی نو در 

در ذهن خواننده است که (. از کارکردهاي داستان پیدایش سواالتی 2001مسائل مختلف زندگی دست یابد)فیشر،

 اعتقادات و باورها و درست ها و نادرست ها در روابط انسانی و اجتماعی را هدف قرار می دهد.

نقش داستان خلق استعاره اي براي زندگی واقعی انسان هاست و همین موجب پیوند انسان با آن است. مشخصه 

و انگیزه دارد و براي رسیدن به هدفش با  مهم این استعاره، تمرکز حول محور شخصیتی خاص است که هدف

موانعی روبه روست؛ و همین پیرنگ داستان را شکل می دهد. جریان مبارزات این شخصیت و حوادثی که براي او 

(. و خواننده را به تفکر وامی دارد. آنچه در داستان Haven ،2005روي می دهد به خواننده هم مربوط می شود)

شبیه آن چیزي است که هر انسانی می تواند در زندگی واقعی خود تجربه کند. اگر  ترسیم می شود کم و بیش

وقایع داستان خوب پی ریزي شده باشند، واکنش هاي عاطفی ما را تنظیم می کنند، همین معناي عاطفی، طرح 

 (.2001داستان را شکل می دهد )فیشر،

ه هر کس در آن نقشی دارد و به شکلی به اصالت می توان گفت که زندگی بشر نیز نوعی داستان منسجم است، ک

وجود و حقیقت و مرگ معنا می بخشد. این روایت از زندگی که قدرت تخیل انسان ها را تقویت می کند تا از 

تجربیات منعکس در آن ها بیاموزند و آن ها را در زندگی واقعی به کار گیرند. اگان بر آن است داستان ها داراي 

تند و یکی از دالیل وجود این نیروي عاطفی در داستان ها این است که، برخالف تاریخ و نیروي عاطفی هس

زندگی، آغاز و پایان دارند و به همین سبب می توانند به وقایع معنا بخشند. به عبارت دیگر، در حالی که در 
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استان آنچه را در ابتدا زندگی نوعی آشفتگی وجود دارد، در داستان همه چیز مشخص و تعیین شده است. پایان د

مطرح شده و در روند داستان پرورش یافته است، از نظر منطقی، کامل می کند و یا، از نظر عاطفی، برآورده می 

سازد. به همین علت، پایان داستان نقش عاطفی گسترده اي در جذابیت داستان دارد. انسان ها به این پایان نیاز 

در جریان رویدادهاي زندگی قرار دارند و نمی توانند به قدر کافی در آن ها  دارند، زیرا درزندگی واقعی همیشه

تامل کنند و در مورد معنی و مفهوم شان درست بیندیشند. در حالی که داستان این امکان را فراهم می کند و 

احساسی داشته  خواننده می داند که به پایان ماجرا رسیده است؛ می داند چطور راجع به وقایع آن فکر کند و چه

 (Haven ،2005باشد))

البته داستان هایی هم هستند که عناصرخیالی و تاریخی را با هم در می آمیزند و این ممکن است با زندگی 

روزمره خواننده فاصله داشته باشد، اما آنچه اهمیت دارد این است که داستان ادبی خوب ادراکی را خلق می کند 

گیرایی داستان را در یابد، در رویدادهاي داستان تامل کند و تجربه هاي موجود  که موجب می شود کودک بتواند

در آن را درک کند. نکته ي مهم این است که داستان ها کشش عاطفی ایجاد می کنند و با طرح چالش هاي 

 ذهنی، موجب رشد شناخت در کودکان می شوند.

ست. زیرا کلمات، بر طبق نظر ویگوتسکی نشانگر تفکرند ) استفاده از زبان، کلید واژه داستان و داستان خوانی ا

Vygotsky ،1176 ارتباط فکري بین انسان ها از طریق زبان به دست می آید، با استفاده از زبان می توان به )

چیزهاي مشاهده نشدنی دست یافت و بدون نیاز به تجربه کردن، در باره تجارب دیگران به گفت و گو پرداخت. 

ز طریق زبان به ادبیات پاسخ می دهند، پاسخ هایشان را روشن می کنند و تعمیم می بخشند و در عین کودکان ا

حال به درکی عمیق از اثر ادبی و اصول آن می رسند. گفت و گوي هدفمند، پس از تجربه خواندن یک اثر ادبی 

(. گفت و گو Sloan ،1111د)همان گونه که اسلون می گوید نقش آزمایشگاه را پس از تدریس نظري علوم دار

 تجربه ایده ها، کشف مفاهیم، مشاهده و نتیجه گیري را فراهم می کند

داستان محرک تفکر و تخیل کودک است.داستان خوانی جمعی می تواند مشارکت او را بر انگیزد و او را ترغیب 

و جوي راه حل بپردازد، خود کند تا به شخصیت ها شکل دهد، در باره وقایع مختلف داستان فکر کند، به جست 

را در موقعیت شخصیت هاي داستان بگذارد و در آن موقعیت تصمیم بگیرد. داستان خوب می تواند در کودک 

انگیزه ایجاد کند و دقت و تمرکز فکري او را جلب کند تا بتواند آنچه را فرا گرفته است در زندگی واقعی به کار 

 گیرد.

لسفه براي کودکان ازاهمیت ویژه اي برخوردار است. معموالًمحتواي داستان ها محتوادر برنامه ي درسی ف    

دراین حیطه ، مبتنی بر فرهنگ یک جامعه است. یکی ازمهمترین خألهایی که درحوزه ي فلسفه براي کودک 

دراین جوامع احساس می شود ،نبودکتاب هاي است که این فرآیندرادرقالب بومی به مخاطب داخلی معرفی 
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د.اما آنچه تاکنون درحوزة فلسفه براي کودک ،دراین جوامع ،ازجمله ایران ارائه شده ،بیشتر ترجمه یاتعریف کن

ماهیت طرح آموزشی فلسفه براي کودک بوده است که مبتنی برفرهنگ جامعۀ مولد این برنامه است؛ وآنچه 

شته اند ،طرح بحث بانیازمخاطب داخلی تاامروز شاهد بوده ایم،با وجود قوتی که دست کم برخی آثاردر ترجمه دا

متناسب نبوده است به گونه اي که برخی مؤلفه هاي داستانی کتابهاي ترجمه شده،هیچ سنخیتی با فرهنگ مابه 

عنوان خط قرمزتعریف شده اند .براین اساس الزم است براي آموزش برنامۀ فلسفه براي کودکان درکشوربه اموري 

 ی  خودکه سرشارازآموزه هاي غنی فرهنگی ودینی است ،اهتمام ورزیم.اسالم -که ازادبیات ایرانی

نسل امروزباید بداندکه پشتوانه ي غنی ازآثار ادبی ایران نهفته است که می تواند درجهت تعلیم و تربیت و رشدو 

ده شده تعالی آنها مؤثر باشد،راههایی که باهزاران زحمت می خواهندتجربه کنند وبه نتیجه برسند قبالًآزمو

 (1112وآثارخیر و شرآن در قالب داستان هاي حکمی ،رمزي و فلسفی بیان گردیده است)ذبیحی،

از آنجائیکه ادبیات کهن ماگنجینه اي است شگرف ازداستان هاي منظوم و منثور که درصورت بازنویسی مناسب 

ه محتواي داستان هابر مبناي ،قابلیت باالیی براي استفاده درچنین حوزه هاي رادارد،ضرورت داردضمن توجه ب

اسالمی ،بر عملی نمودن وگسترش این برنامه به اموردیگري ازقبیل آموزش مربیان دراین  -ادبیات داستانی ایرانی

 زمینه ،ارائه کتابهاي کاربه مربیان و اجرایی کردن آن درسطح کالن دربرنامه ي درسی، پرداخته شود.

یی در نزد ایرانیان، کتاب مثنوي مولوي است. از قدیم االیام داستان هاي یکی از منابع غنی داستان و داستان گو

مثنوي ابزاري مناسب براي آموختن نکات اخالقی و دینی در خانواده هاي ایرانی و همین طور مدارس کشورمان 

رد نظر بوده است. مثنوي معنوي شاهکار قرن هفتم هجري بر قصه استوار است، چرا که موالنا در آن مفاهیم مو

خود را در قالب شعر و به شکل داستان هایی ارائه می دهد که در برگیرنده موضوعات مختلفی هستند. موالنا در 

خالل بیان صحنه هاي مختلف و به ویژه در بسیاري از موارد در نتیجه گیري داستان ها، مجالی می یابد تا مفهوم 

خاطب بین باور قصه وتجربه یکی شدن با جریان قصه در مورد نظر خود را بر خواننده عرضه کند، بنابراین م

 (1110نوسان است)سبزیان پور، 

یکی دیگر از این متون کهن و ارزشمند ادبی، کتاب کلیله و دمنه است؛ کتابی سرشار از مفاهیم اخالقی و 

نسکریت که در اجتماعی که چگونه زیستن را به خواننده خویش می آموزد. کلیله و دمنه اثري است به زبان سا

دوران ساسانی به فارسی میانه ترجمه شد. به بیان دقیق تر اینکه، اصل این کتاب از هند است و برزویه طبیب در 

عصر انوشیروان آن را به فارسی درآورده است. کتابی پند آمیز که در آن حکایت هاي گوناگون ) بیشتر از زبان 

فع آن را به عربی و چندي بعد نصراهلل منشی آن را به فارسی حیوانات( نقل شده است. پس از اسالم، ابن مق

انوار "ترجمه کرده است. در قرن دهم هجري نیز بازنویسی اي از این اثر ارزشمند از سوي حسین کاشفی به نام 

 (. 1110انجام شده که حکایت از ارزش و اهمیت این گنجینه ي ادبی دارد )صفري و همکاران،  "سهیلی
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سال  2700ایران کشوري است با سابقۀ دیرینۀ فرهنگی ، شش هزار تمدن ، و » ( معتقد است که 1161قزل ایاغ)

داستان هاي «.تاریخ مدون که ادبیاتی غنی و پربار ، هم در شکل شفاهی و هم در شکل نوشتاري ، دارا می باشد

 ي ایرانی اشاره نمود:فارسی اشکال و کاربردهاي زیادي دارند .که می توان به چند نوع از داستان ها

اسطوره اي حماسی که شناسنامۀ هر قوم است ، مانند شاهنامۀ فردوسی ، گرشاسب نامۀ اسدي طوسی و سام  -1

 نامۀ خواجوي کرمانی؛

 دینی مذهبی و تعلیمی ، مثل بوستان و گلستان ، مثنوي ، آثار عطارو...؛ -2

و عذرا عنصري؛ویس و رامین فخرالدین اسعد غنایی مانند یوسف و زلیخا ، و بیژن و منیژة فردوسی ؛ وامق  -1

 گرگانی ؛ خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی و هشت بهشت امیر خسرو دهلوي؛

 سرگرم کننده و سرگذشت عیاران مانند سمک عیار فرامرز بن خداداد و سندباد و هزار و یک شب؛ -4

 سرخ و فی حاله الطفولیه سهروردي؛رمزي مانند حی بن یقضان ، رساله الطیر ،آواز پر جبرئیل  ، عقل  -7

 (.1111تعلیمی)اکبري و همکاران، -7

( اظهار می کند 1157تنوع داستانی در ادبیات فارسی می تواند از جنبه هاي مختلف مورد توجه قرار گیرد .تقوي)

اختیار و  به طور کلی داستانها با سه بعد از شخصیت آدمی سروکار دارند . داستان هاي حماسی ، بیشتر براراده و

قدرت مخاطب سرو کار دارند؛ داستان هاي دینی ، تاریخی ، رمزي و تعلیمی با دعوت به تعقل ، اندیشه و تقویت 

 معرفتی مخاطب سر وکار دارند و داستان هاي غنایی بیشتر با عواطف و احساسات سرو کار دارند.

ایرانی است ، داستان  –رفته از فرهنگی اسالمی بر این اساس در میان متون ادبی )پیوند فلسفه و ادبیات ( که برگ

هاي با مضامین فلسفی موجود است که می توان آنها را به شکلی بازنویسی نمود که در اجتماع پژوهی مورد 

 استفاده قرار گیرد ، بنابراین به کمک این داستان ها می توان به جنبه هاي بیشتري از فلسفه دست یافت.

 

 گیرينتیجه

بحث شد می توان نتیجه گرفت که داستان ها براي رشد تفکر کودک یا همان فلسفه ورزي کودک ابزار از آنچه 

مناسبی هستند. امروزه استفاده از داستان وداستان خوانی به منزله ابزاري براي پیشبرد تفکر کودکان ضروري 

ین روش براي آموزش تفکر به است. از نظر لیپمن بهترین دوره براي پرورش تفکر، دوران کودکی است و بهتر

کودکان داستان است، زیرا داستان باید شنونده خود را کنجکاو کند و براي ارضاء میل کنجکاویش او را وادار به 

( در این برنامه، موضوعاتی که قصد آموزش آن 1166دنبال کردن در باره ماجراهاي داستان کند) میر صادقی، 

بیان می شود که کودک را وادار به اندیشیدن می کند. باید توجه داشت که در است، در قالب داستان به گونه اي 

این روش هدف القاء معانی به کودکان نیست بلکه هدف در این برنامه، آموزش چگونه اندیشیدن به کودک است. 
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اب و معموال محتواي داستان ها در این حیطه، مبتنی بر فرهنگ یک جامعه است که این فرهنگ خود شامل آد

رسوم، ارزش ها، اعتقادات و تعامل بین افراد یک جامعه است که البته مورد وفاق افراد آن جامعه است. برنامه 

فلسفه براي کودکان مورد استقبال جوامع دیگر واقع شد و توسط صاحبان اندیشه در این جوامع اجرا شد. یکی از 

ین جوامع حس می شود، نبود کتاب هاییست که این جدي ترین خالهایی که در حوزه ي فلسفه براي کودک در ا

فرایند را در قالب بومی به مخاطب داخلی معرفی کند. در واقع، جاي خالی کتاب هایی با شاکله ویژگی هاي بومی 

در این حوزه خالی است.، اما آنچه تاکنون در حوزه فلسفه براي کودک، در این جوامع،از جمله ایران ارائه شده، 

مه یا تعریف ماهیت طرح آموزشی فلسفه براي کودک بوده است که مبتنی بر فرهنگ جامعه ي مولد بیشتر ترج

این برنامه است؛ بنابراین در این حیطه با توجه به آنکه حوزه اي نوپا در کشورمان به حساب می آید، تاکنون 

م، با وجود قوتی که دست کم برخی کتابی را با ویژگی هاي بومی تجربه نکرده است و آنچه تا امروز شاهد بوده ای

آثار در ترجمه داشته اند، طرح بحث با نیاز مخاطب داخلی متناسب نبوده است به گونه اي که برخی مولفه هاي 

داستانی کتاب هاي ترجمه شده، هیچ سنخیتی با فرهنگ و اجتماع ما ندارند و گاه در این داستان ها شاهد نمود 

به عنوان خط قرمز تعریف شده اند .بر این اساس الزم است براي آموزش برنامه  اموري هستیم که در فرهنگ ما

ي فلسفه براي کودکان در کشور به اموري که از ادبیات بومی خود ــ که سرشار از آموزه هاي غنی فرهنگی و 

ا فرهنگ است دینی است ــ اهتمام ورزیم، زیرا تفکر به صورت انتزاعی اتفاق نمی افتد، بلکه حاصل همزیستی ب

که در این پژوهش در پی برقراري چنین ارتباطی بین تفکر و فرهنگ هستیم تا بتوانیم تفکر مبتنی بر فرهنگ و 

فرهنگ مبتنی بر تفکر داشته باشیم، البته باید گفت در برنامه فلسفه براي کودکان، صرفا تالش در زمینه ي بومی 

، کفایت نمی کند، بلکه الزم است براي عملی نمودن و گسترش سازي محتواي داستان ها بر مبناي ادبیات بومی

این برنامه به امور دیگري ازقبیل آموزش مربیان در این زمینه، ارائه کتاب هاي کار به مربیان و اجرایی کردن آن 

 در سطح کالن در برنامه درسی پرداخته شود.

 

Abstract: 
The necessity of the application of Islamic Iran in the content Philosophy for Children's Fiction 
The aim of this study need to use fiction Islamic Iran in the content of philosophy to children in 

Iran. The curriculum of the stories used as the main teaching tool. In addition, the content of the 

story is one of the most important problems of philosophy for children. Given that most of the 

stories are widely translated in the program Philosophy for Children that This work fits with the 

culture of the West that is trying to teach subjects that are not familiar with the local culture of our 

land. This, localization and according to Islamic Iran's approach necessitates the Philosophy for 

Children program in fiction. This paper, endorsed the program of teaching philosophy to children, 

trying to show the Persian story of children's books in the curriculum is a necessity. And can have a 

significant role in children's thinking. So be looked stories as a teaching tool and Reading stories to 
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children in schools was one of the main programs So that children develop through dialogue about 

them raise their thinking. 
KeywordS:Philosophy for Children, Fiction, Iran- Islamic 
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نویسی نگاهی بر عناصر داستان در باز "( 1110ـ صفري، جهانگیر؛ رحیمی، مسعود؛ نجفی بهزادي؛ سجاد)11
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 "ماهیت علم"فراتحلیل کیفی مقاالت علمی اخیر، ناظر بر حوزه ی 

 

 8، جعفر جهانی3مریم صابري

 

 چکیده

ها و مقاالت زیادي در به عنوان یکی از موضوعات اساسی آموزشی مطرح گردید، کتاب "ماهیت علم"از زمانی که 

در شش  2017 تا 2011ي چاپ شده از سال مقاله 61ي حاضر به روش فراتحلیل اند. مقالهاین حوزه منتشر شده

یات، اهداف و نتایج( را مورد بررسی توصیفی، ارزیابی )در ابعاد سؤاالت، فرض 1ي آموزش علومي معتبر حوزهمجله

تواند در آگاهی رسد استفاده از این فراتحلیل میو همچنین تحلیل نقاط ضعف و قوت قرار داده است. به نظر می

ي تعلیم و تربیت ي ماهیت علم، نقاط قوت و ضعف آنها و چگونگی کاربردشان در حوزهروز حوزههاي بهاز پژوهش

 کتب درسی کمک نماید. گذاران آموزشی و نویسندگانبه سیاست

 هاي ماهیت علم، فراتحلیل، سواد علمی.ماهیت علم، مؤلفه :کلمات کلیدی

 

 مقدمه .3

شناخت و درک از علم و ماهیت آن به عنوان یکی از وجوه سواد علمی، یکی از اهداف اصلی آموزش علوم جهت 

 يحوزه تحقیقات (، با بازبینی2005)(. لدرمن 1114شود )متیوز، آماده شدن براي زندگی شهروندي محسوب می

 معموالً آموزان. دانش1 :که است آن از حاکی زمینه این در تحقیق سال 50 از بیشتر که دهدمی نشان علم ماهیت

 از معلمان . درک1ندارند،  علم ماهیت از درستی درک معموالً . معلمان2ندارند،   علم ماهیت از درستی درک

 نتایج از یکی عنوان به را علم ماهیت .معلمان4شود و نمی منتقل هاآن کالسی هايروش به لزوماً علم ماهیت

 نشان زمینه در این در برخی کشورها شده انجام مطالعات به (.  نگاهی2005گیرند. )لدرمن، نمی نظر در آموزشی

 طوري که به .است زیاد بسیار آنها آموزشی و کارشناسان نظران صاحب نظر از مقوله و اهمیت این دهد، وسعتمی

کشورها وسعت زیادي دارد.  این در علم ماهیت مورد در مطالعاتی هايو زمینه گرفته انجام هايکارها، فعالیت طیف

-می احساس شدت به زمینه این در مطالعاتی خالیِ ي ماهیت علم، جاياما در بررسی پژوهش هاي داخلی حوزه

                                                   
 ؛maryam.sab2010@gmail.comدانشجوي دکتري دانشگاه شیراز؛ گروه مدیریت و برنامه ریزي درسی، شیراز، ایران، 1

 

 jjahani37@gmail.comدانشیار دانشگاه شیراز، گروه مدیریت و برنامه ریزي درسی، شیراز، ایران، 2
3 Science & Education,   Journal of Science Teacher Education,   International Journal of Science and 

Mathematics Education,   Journal of Research in Science Teaching,   International Journal of Science 

Education,   Science Education 

mailto:maryam.sab2010@gmail.com؛
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امید است با ماست.  کشور آموزشی شده درمطالعات فراموش ايحلقه علم در واقع ماهیت .(1111)رضوي،  شود

هاي انجام هاي علمی در این زمینه، پژوهشگران داخلی نیز ضمن آگاهی یافتن از پژوهشانجام فراتحلیلی بر مقاله

پی ببرند و براي بهبود  ي ماهیت علم در تعلیم و تربیت و سواد عمومی جامعهشده، به جایگاه و اهمیت حوزه

 وضعیت آن تالش کنند.

 

 هدف کلی پژوهش

هاي علمی انجام گرفته و ي جمع بندي از آخرین تالشبراي ارائه "ماهیت علم"فراتحلیل مقاالت با موضوع 

گذار تعلیم و تربیت و ي تحلیلی از جایگاه کنونی آن در داخل و خارج کشور براي نهادهاي سیاستهمچنین ارائه

 ایر عامالن مرتبط.س

 

 سؤاالت پژوهش

 ي آموزش علوم دارند؟هاي اخیر حوزهي ماهیت علم چه جایگاهی در میان پژوهشهاي حوزهپژوهش .1

 بندي کرد؟شود را مقولهها ذکر شده یا مشاهده میتوان منطقی که براي انجام پژوهشچگونه می .2

 گردد؟ها چه نتایجی حاصل میبندي پژوهشاز تلخیص و دسته .1

توجهی قرار ها مورد کمهایی بیشتر تأکید شده و کدام جنبههاي با موضوع ماهیت علم، بر چه جنبهدر مقاله .4

 اند؟گرفته

ي ماهیت علم، از ها، چه پیشنهادهایی براي بهبود وضعیت حوزهبا نگاهی جامع به نقاط قوت و ضعف مقاله .7

 شود؟ي حاضر مطرح میطرف محققان مطالعه

 

 نظري مقالهمبانی 

ي علوم و یکی از مهم ترین سال است که ماهیت علم به عنوان یکی از اهداف مهم مطالعه 100بیش از 

(. بر اساس معیارهاي سواد علمی 2014نشانگرهاي سواد علمی، مورد توجه قرار گرفته است )لدرمن و آبل، 

(AAAS, 1993زمانی که مردم می )رسند و محدودیتند و به نتایج علمی میکندانند دانشمندان چگونه کار می-

دهند و کمتر احتمال هاي متفکرانه نشان میهاي این نتایج چیست، به احتمال بیشتري به ادعاهاي علمی واکنش

اي مناسب دارد آنها را فوراً رد کنند یا بدون منطق بپذیرند. تربیت شهروندان با سواد علمی، داراي پیش زمینه

-ها یکی از اهداف آموزش علوم محسوب میگیريعلمی و به کار بستن مناسب آنها در تصمیم براي ارزیابی دانش

 شود. 
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(، ماهیت علم 2014ي سواد علمی است. از نظر لدرمن )ترین مؤلفه(، معتقد است که ماهیت علم مهم2001دبور )

( در 1110کند. عبدالملکی)میي علم، نقشی محوري در سواد علمی ایفا به عنوان یک دانش فراشناختی درباره

هاي یک فرد با سواد علمی را از منابع پایان نامه کارشناسی ارشد خود، تعاریف مختلفی از سواد علمی و ویژگی

شود. به گرهاي سواد علمی محسوب مییکی از نشان "درک ماهیت علم"ها متعدد بیان کرده که در همگی آن

 درک. 1ي فرد با سواد علمی را بدین صورت بیان می کند: مشخصه 7(، 1111طور مثال به نقل از  الگش )

. 4علم،  ماهیت . درک1کنند، می کنترل کارش در را دانشمند یک که اخالقیاتی . درک2جامعه،  و علم پیوندهاي

به نقل انسانی. و یا  علوم و علم پیوندهاي . درک7علم،  بنیادي مفاهیم . درک7تکنولوژي،  و علم میان تفاوت درک

 و علم اساسی محتواي از کند: آگاهی(، سواد علمی را شامل این مفاهیم بیان می2001از فیلیپس و نوریس )

 مورد مسئله، دانش حل در علمی دانش از استفاده علم، قابلیت یادگیري به علم، وابستگی شبه از تمایز علم توانایی

 از فرهنگ، آگاهی با آن و ارتباط علم ماهیت درکعلمی،  اساسی مسائل در هوشمندانه مشارکت براي نیاز

(، پروژه 1154(، شوآلتر )2004( تعاریف روس و لی )1110علمی و ...  همچنین عبدالملکی ) فواید و هامحدودیت

( و ... از مفهوم سواد علمی را مطرح کرده که 2001(، پیسا )NRC ،2005آمریکا، انجمن تحقیقات ملی ) 2071

 هاي فرد با سواد علمی در نظر گرفته شده است.یکی از مشخصه "درک ماهیت علم"در تمامی آنها 

 حال با چنین توضیحاتی، این سؤال پیش می آید که منظور از ماهیت علم چیست؟

 شامل علم مختلف اجتماعی مطالعات هايجنبه که است پیوندي عرصه علم ماهیت کوماس وهمکاران مک دید از

 و کوماس مک( آمیزد می درهم و کرده ترکیب را علم شناسیروان و ي علمفلسفه شناسی علم،جامعه تاریخ علم،

توصیفی غنی از "(. یکی از تعاریفی که از ماهیت علم مورد توافق اکثریت قرار دارد عبارتست از: 2002، همکاران

کنند و چگونه جامعه کار می هاي اجتماعیکند، چگونه محققان در قالب گروهاینکه علم چیست، چگونه کار می

(.  ماهیت علم با 4، ص 1116)مک کوماس و همکاران،  "ها تعامل داردکند و با آنهاي علمی را هدایت میتالش

ي هاي آگاهانهگیريها و تصمیمتربیت افرادي که موضوعات علمی را می فهمند و قادرند از این دانش در قضاوت

(  عناصر ماهیت علم این پتانسیل را 2002دهد )هازون، آموزان را ارتقا میدانشخود استفاده کنند، سواد علمی 

آموزان فرصت درک و احساس بهتر نسبت به علم را بدهند و عالیق آنها را نسبت به علوم ارتقا دارند که به دانش

ملی و استانداردهاي ي اصلی سواد علمی تقریباً در تمام اسناد بخشد. بنابراین ماهیت علم به عنوان مشخصه

هاي اخیر (. در سال2006؛ نقل از الشمرانی 2000آموزش علوم آمریکا مورد تأکید قرار گرفته است )رودولف، 

بایست مورد توجه سیاستگذاران هاي مختلف ماهیت علم را که در هر مقطع تحصیلی میآموزشگران علوم جنبه

ها در نسل جدید استانداردهاي ( که بعضی از آن2006مرانی، اند )الشتعلیم و تربیت قرار گیرد، معرفی کرده

 (. NGSS ،2011اند )( آمریکا نیز بیان شدهNGSSآموزش علوم )
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 مرور پیشینه ها

ي پژوهشی پرداختند که موضوع آنها در این سه مقاله 107( در پژوهش خود به بررسی 2011دنگ و همکاران )

ي برنامه درسی بر تغییر ي ماهیت علم، ب. تأثیر و مداخلهآموزان دربارهنشهاي داحوزه است: الف. بررسی دیدگاه

ي ماهیت علم و آموزان دربارههاي دانشي بین دیدگاهي ماهیت علم و ج. رابطهآموزان دربارههاي دانشدیدگاه

در مقاالت نمونه مطرح  ي ماهیت علم کههاي دانش آموزان دربارهمیزان یادگیري علوم آنها. در این مقاله دیدگاه

. منشأ دانش 1بندي شده و مورد بررسی قرار گرفته است که عبارتند از: ي اساسی طبقهجنبه 10اند، در شده

هاي . روش7. دانش تجربی ماهیت علم 4. ماهیت علم متأثر از نظریه 1. تصور و خالقیت در ماهیت علم 2علمی 

. تغییر ماهیت 6ها و قوانین . ماهیت و ارتباط بین نظریه5استنتاج  . ماهیت تمایز بین مشاهده و7ماهیت علمی 

 هاي فرهنگی و اجتماعی ماهیت علم. . جنبه10. انسجام دانش ماهیت علمی و 1دانش علمی 

-را طی سال 1ي آموزش علومهاي چاپ شده در سه مجله( در پژوهش خود تمامی مقاله2014لین و همکاران )

ها مربوط اند. یکی از این دستهبندي کردهدسته تقسیم 1مورد بررسی قرار داده و آنها را به  2012تا  2006هاي 

مقاله( را به  110مقاله از  72ها )درصد از کل مقاله 1/7به فلسفه، تاریخ و ماهیت علم است که به طور میانگین 

مقاله از  51درصد ) 2/6ین رقم ا 2005تا  2001هاي خود اختصاص داده است. این در حالی است که در سال

هاي این مقاله( بوده است. بعالوه مقاله 602مقاله از  76درصد ) 7/6، 2002تا  1116هاي مقاله( و در سال 671

ي دوم را به خود ، رتبه2درصد استناد 17به طور میانگین با  2012تا  1116هاي دسته، در سال 1دسته در میان 

 اختصاص داده است. 

 کند:بخش عمده تقسیم می 1را به  ي ماهیت علمي انجام گرفته در حوزههاي اولیه( پژوهش1111)رضوي  

 علم ماهیت هايو مؤلفه علم به نسبت آموزان دانش هايدیدگاه بررسی .1

 علم ماهیت به نسبت معلمان دیدگاه بررسی .2

 شود:علوم، که خود به سه بخش تقسیم می و آموزش علم ماهیت .1

 ماهیت هايمؤلفه آموزان ازدانش و آگاهی بر یادگیري آن و اثر علم ماهیت هايودوره درسی هايبرنامه   1-1

 علم

 کالسی معلمان هايو فعالیت آموزش هايروش بر آن و تأثیر علم ماهیت هايدوره 1-2

 علم با سه رویکرد تاریخی، ضمنی و صریح ماهیت آموزش .1-1

 

                                                   
1 International Journal of Science Education, the Journal of Research in Science Teaching, and Science 

Education 
2 citation 
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 شناسی مطالعهروش

ي معتبر آموزش علوم انتخاب مجله 7ي ماهیت علم، نظران حوزهبا دوتن از صاحب ي حاضر،  با مشورتدر مطالعه

 "ماهیت علم"هایی که مستقیماً در عنوان خود  به سال اخیر، تمامی مقاله 7شده و با بررسی عناوین مقاالت 

ها، ي مقالهي اولیهطالعهرسید، با این روش استخراج شدند. پس از ممقاله می 61اشاره کرده بودند و تعداد آنها به 

ي جدولی براي هریک از آنها، اطالعات مورد نیاز از هر مقاله شامل )نوع، هدف، روش، محل اجرا، نمونه، با تهیه

هایی تلخیص گردید. ي حاضر درباره مقاله و ...(در جدولمنطق انجام تحقیق، نتایج حاصله، نظر محققان مطالعه

اطالعات بدست آمده،  ضمن  ينگري و بحث و تبادل نظر دربارهر با بازنگري، با همي بعد، محققان حاضدر مرحله

 بررسی توصیفی مواردي مانند نوع، محل و روش انجام پژوهش، به سؤاالت پژوهش  حاضر نیز  پاسخ دادند. 

  

 یافته ها )بحث و بررسی(

 پاسخ سؤال اول

تا زمان  2011ي چاپ شده از سال مقاله 2077از میان   ي مذکور،مجله 7در پاسخ به این سؤال باید گفت که 

به  "ماهیت علم"درصد مقاالت را با عنوانی شامل عبارت  4مقاله یعنی حدود  61انجام پژوهش حاضر، تعداد 

 درصد مقاالت مربوط به ماهیت علم را به تفکیک سال و مجله نمایش می دهد. 1چاپ رسانده بودند. نمودار 
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 پاسخ سؤال دوم 

ها را به توان آنها را در ده مقوله قرار دادند که میپس از بحث و تبادل نظر، محققان حاضر منطق تمامی پژوهش

 صورت زیر بیان کرد:

 آموزاني دانش ماهیت علمی دانشتوسعه .3

ها دانش ي آناند که بوسیلههایی را پیشنهاد کردهاند یا روشکردههایی استفاده این دسته از محققان از روش

ي مواد آموزشی، استفاده از تاریخ هاي این دسته شامل توسعهآموزان افزایش یابد. استراتژيماهیت علمی دانش

از بین این آموزان از سطح مهد کودک تا دانشگاه هستند. علم، ایفاي نقش، یا دیگر رویکردهاي تأملی است. دانش

 شود.ها محسوب میمقاله مربوط به این مقوله هستند که از بیشترین فراوانی 12مقاله،  61

 ي دانش ماهیت علمی معلمانتوسعه .8

ها دانش ي آناند که بوسیلههایی را پیشنهاد کردهاند یا روشهایی استفاده کردهها از روشاین دسته از مقاله

هاي این دسته، معلمان یا دانشجویان دبیري یا معلمان بدو ي تمام مقالهیابد. نمونهماهیت علمی معلمان افزایش 

 مقاله به این مقوله مربوط می شود. 11خدمت هستند. از بین تمام مقاله ها، 

 آموزانهاي کالسی انجام شده توسط معلمان و انتقال دانش ماهیت علمی به دانشفعالیت .0

ي معلمان در کالس درس، به دنبال این هستند که ببینند چگونه هاي انجام شدهها با بررسی فعالیتاین مقاله

ي اجراي اي بین دانش شخصی معلمان با شیوهکنند و چه رابطهآموزان منتقل میمعلمان دانش خود را به دانش

 مقاله نیز به این مقوله پرداخته اند. 11آنها در کالس درس وجود دارد. 

 نسبت به ماهیت علم به کمک ابزارهاي مختلفها ارزیابی دیدگاه .4

گیري دانش معلمان یا ساخته، سعی در اندازهها به کمک ابزار محقق ساخته، یا ابزاري پیشاین دسته از مقاله

 مقاله نیز مطالب مربوط به این مقوله وجود دارد. 11آموزان از ماهیت علم دارد. در دانش

 ي ماهیت علمدر حوزه بازنگري یا نقد یک کتاب یا مقاله .1

پردازد. در ي یک کتاب، یا نقد مقاله یا پاسخ به نقد یک مقاله میها به بازنگري و بررسی نقادانهاین دسته از مقاله

 مقاله، مطالب مربوط به این مقوله مشاهده می شود. 1

 هاي درسیهاي درسی و برنامهتجزیه و تحلیل کتاب .6

دهند تا هاي درسی را مورد جستجو قرار میهاي درسی و برنامههاي مختلف، کتابها، با روشاین دسته از مقاله

 مقاله، به مطالب این مقوله پرداخته شده است. 6هاي ماهیت علمی آن را بیابند. در جنبه

 ي ماهیت علمهاي نظري دربارهایده .7

مقاله توضیحات  7دهند. در توضیح می هاي ماهیت علم را صرفاًها به طور نظري بعضی از جنبهاین دسته از مقاله
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 خورند.مربوط به این مقوله به چشم می

 ي ماهیت علم و موضوعات دیگري دانش دربارهمقایسه .2

ها، هاي ماهیت علمی و دیگر موضوعات مثل ارزشها به دنبال یافتن ارتباطی بین دیدگاهاین دسته از مقاله

 توان مطالب مربوط به این مقوله را مطالعه کرد.ه میمقال 4ها و باورها هستند. در گیريتصمیم

 ي ماهیت علمهاي متخصصان و آموزشگران دربارهدیدگاه .3

ي ماهیت علم استخراج ها دربارهاي با متخصصان و آموزشگران علوم، عقاید آنها، طی مصاحبهدر این دسته مقاله

 ته اند.مقاله به مطالب مربوط به این مقوله پرداخ 1گردیده است. 

 ي مواد آموزشی جهت تدریس ماهیت علمتوسعه .33

اند که البته بعضی به طور عملی به ها به تولید مواد آموزشی براي تدریس ماهیت علم پرداختهاین دسته از مقاله

 ي این مقوله به مطالعه پرداخت.توان دربارهمقاله می 7اند و بعضی خیر. در کار برده شده

شوند و همزمان در دو مقوله قرار گرفته و شمارش ها چند منطقی محسوب میبرخی از مقالهالزم به ذکر است که 

 شود.می 61مقوله، بیشتر از  10هاي بیان شده در اند. بنابراین مجموع مقالهشده

 پاسخ سؤال سوم

ضیحات تعدادي از اند که توي مذکور، مورد بررسی اجمالی قرار گرفتهدر پاسخ به این سؤال هر یک ده از مقوله

 شود.ها به طور مجزا بیان میدسته

 ي اول هاي دستهمقاله

هاي مختلف ماهیت علم، متفاوت است. آموزان نسبت به جنبههاي دانشدهد دیدگاهها نشان مینتایج پژوهش

به ماهیت علم آموزان نسبت هاي دانشهاي تأملی در تغییر دیدگاهعواملی مانند پژوهش و بحث و گفتگو و فعالیت

اند. اغلب ها، حقایق و رویدادها ناتوانآموزان در تمایز بین نظریات علمی، قوانین علمی، فرضیهمؤثرند. اغلب دانش

هاي فرهنگی اجتماعی دانند و اینکه علم متأثر از نظریات و ارزشآموزان دانش علمی را تغییرپذیر میدانش

هاي مشخص از ماهیت علم ارتباط معناداري را گزارش بین بعضی جنبه ها، تنهادانشمندان است. بعضی از مقاله

ها معتقدند ها داراي ارتباط معنادار هستند. برخی از مقالهها همگی جنبهاند در حالی که در برخی مقالهکرده

باشند می اند که مستقل از زمینهي ماهیت علم خصوصیاتی کامالً فردي و شخصیآموزان دربارههاي دانشدیدگاه

ها دانند که متأثر از زمینه است. بسیاري از پژوهشمی 1ها را دستاوردهاي گفتمانیها این دیدگاهاما بعضی مقاله

کنند را ي دستاوردهاي علمی چگونه استدالل میگویند یا دربارهي ماهیت علم چه میآموزان دربارهکه دانشاین

آموزان نسبت به ماهیت علم با هاي دانشباط معناداري بین دیدگاهدهند. مطالعات، ارتمورد تأکید قرار می

                                                   
1 discursive achievement 
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ها مورد تأکید قرار گرفته است.  همچنین ارتباطی مثبت و دهد اما تفاوت در فرهنگجنسیت و سن نشان نمی

 ي ماهیت علم با یادگیري علوم وجود دارد. آموزان دربارههاي دانشمعنادار بین دیدگاه

 مهاي دسته دومقاله

و همچنین امکان ارتباط مجازي  1هاي مبتنی بر زمینهدهد استفاده از یادگیريهاي این دسته نشان میمقاله

تواند در افزایش درک معلمان از هاي علمی پژوهشی و دسترسی به مطالعات آنها میمعلمان بدو خدمت با اجتماع

2اي مبتنی بر پژوهشهاي حرفههمچنین برگزاري دوره(. 2011هاي ماهیت علم مؤثر باشد )هیی و فرانس، مؤلفه
 

(. 2011ي یادگیري پژوهش و ماهیت علم مؤثر باشد )کپس و کرافورد، تواند در حمایت از معلمان براي توسعهمی

و وابسته به زمینه در افزایش درک معلمان بدو خدمت علوم تأثیر داشته است )بل و همکاران،  1هاي صریحآموزش

2011.) 

 ي سومهاي دستهقالهم

دهد که با توجه به دانش پداگوژیکی هاي انجام شده توسط معلمان( نشان میي سوم )فعالیتهاي دستهمقاله

معلمان، اگرچه معلمان در اغلب این مطالعات دانش قابل قبولی از ماهیت علم داشتند )پژوهشگران  4محتوایی

ها هاي آني ماهیت علم برخوردار بودند( نقشهاي الزم در حوزهیهمعلمانی را انتخاب کرده بودند که از دانش پا

؛ هانسین و 2014؛ باروت و لدرمن، 2012براي تدریس ماهیت علم بوضوح متفاوت بود )آکرسون و همکاران، 

دهند تا (. معلمان بیشتر ترجیح می2014بی؛ واهبه و عبدالخالق،  2011؛ هرمان و همکاران، 2011همکاران، 

اند به جاي اینکه خود هاي رسمی آموزش دیدهها یا دورههایی را به کار گیرند که در کارگاهها یا روشیتفعال

؛ هرمان و همکاران، 2011هاي جدید را به عهده گرفته و با محتوا پیوند دهند )دانلی و آرگیل، طراحی روش

اند و در قالب که به خوبی یادگرفته شده هایی از ماهیت علم( . آن جنبه2014آ؛ واهبه و عبدالخالق،  2011

اند شانس بیشتري ها، مطالعات موردي تاریخی و یا محتواي علوم شکل گرفتهها، بحثها، روایتي فعالیتمجموعه

 (.2014براي استفاده در کالس دارند )واهبه و عبدالخالق، 

 ي چهارمهاي دستهمقاله

ي جنوبی دریافتند که آموزان کانادا و کرههاي ماهیت علمی دانشاهي دیدگ( با مقایسه2014پارک و همکاران )

ي ماهیت علم تأثیر خواهد آموزان دربارههاي دانشو محتواي برنامه درسی بر دیدگاه 7هاي ملیفرهنگ، موقعیت

وت در هاي بازپاسخ، تفاآموزان به سؤالهاي تشریحی دانشداشت. البته از نظر نویسندگان این مقاله، پاسخ
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هاي دهد. در قسمت نتایج این مقاله تعدادي از دیدگاهآموزان دو کشور را مشهودتر نشان میهاي دانشدیدگاه

هاي علمی بر آموزان معتقدند تئوريدانش"اند که عبارتند از: ي ماهیت علم نیز مطرح شدهآموزان دربارهدانش

هایی عینی و غیر آموزان به شواهد تجربی به عنوان پدیدهکند. دانشاساس خطاها یا کشفیات جدید تغییر می

ها و دانش دانشمندان وابسته ها و تجارب به تئورينمایند که آزمایشکنند و تصدیق میقابل تردید توجه می

 (. 2014)پارک و همکاران،  "است

 هاي دسته پنجممقاله

هاي ي ماهیت علم را نقد کرده و ویژگیشده در حوزه ي نوشتههاي این دسته نویسنده یک کتاب یا مقالهدر مقاله

هاي موجود ( نیز با نقد پرسشنامه2014راموس ) -ها را از نظر خویش مطرح نموده است. گوارامثبت یا منفی آن

-ها در کشف ایدهمربوط به ماهیت علم، معیارهاي متعددي را براي نشان دادن محدودیت ظرفیت این پرسشنامه

 کند. ن حوزه مطرح میهاي وسیع ای

 ي ششمهاي دستهمقاله

هاي درسی مربوط به ماهیت علم مورد بررسی یا هاي درسی یا برنامهها یا کتابدرسهاي این دسته طرحدر مقاله

درس شیمی که براي تدریس ماهیت علم با طرح 27( با بررسی 2014گیرند. تولوانن و همکارن )بازنگري قرار می

طراحی شده معتقدند که براي افزایش پیوستگی و وضوح در یادگیري ماهیت علم، هر طرح درس  رویکرد تاریخی

هاي متنوع عمومی ماهیت علم، تمرکز خود را بر موضوعاتی ویژه و محدود از باید به جاي پرداختن به جنبه

هاي کالسی باشند که بحثهاي تاریخی ي روایتتوانند دربرگیرندهها میدرسماهیت علم قرار دهد. بعالوه طرح

 ي موضوعات منتخب ماهیت علمی را حمایت کند. صریح درباره

 هاي دسته هفتممقاله

و تعامالت در علم باید به عنوان یک هدف  1( دالیل متعددي را مطرح می کند که نقش ارتباطات2011نیلسن )

که بدون ارتباطات، علمی وجود نخواهد  یادگیري درنظر گرفته شود نه صرفاً یک ابزار براي یادگیري، تا آنجا

 داشت. 

-شود و حوزهي ماهیت علم تمایز قائل میي ماهیت علم با تدریس بوسیله( بین تدریس درباره2011عبدالخالق )

ي ماهیت علم نیاز دارد را مشخص ي ماهیت علم یا بوسیلهاي را که معلم براي تدریس مؤثر دربارههاي ضروري

 می کند. 
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 خ سؤال چهارمپاس

 الف. حسن مقاالت

  مشکل عدم آگاهی دانش  صِرفنشان دادن  "سال اخیر در مقایسه با قبل این حسن را دارند که از 7مقاالت

اند و در تعداد زیادي از مقاالت راهکارهاي عملی براي رفع این فاصله گرفته "آموزان و معلمان از ماهیت علم

مقاله به افزایش دانش ماهیت علمی دانش آموزان یا  21مقاله،  61مشکل ارائه شده است )به طوري که از این 

 معلمان پرداخته است(. 

 ماهیت علم ارتباط ي و حوزه 1اجتماعی -در تعدادي از مقاالت سعی شده که بین مسائل بحث برانگیز علمی

تواند بستر مناسبی براي آموزش ماهیت علم باشد. در حالی که زندگی اجتماعی روز ایجاد شود که این زمینه می

تواند ضمن تقویت نگاه شود، استفاده از این بستر میهاي آن افزوده میبه روز تفکربرانگیزتر شده و بر چالش

 ي امروزي بسیار مفید باشد.در جوامع پیچیدهها آموزان، براي زندگی آنانتقادي دانش

 

 نقاط ضعف مقاالت

 دهد که اغلب راهکارهاي ارائه شده براي افزایش دانش ماهیت علمی معلمان و نگاهی کلی به مقاالت نشان می

هاي کوچک انجام شده و محقق بدون در نظر گرفتن راهکارهاي دیگر، صرفاً پیشنهاد خود آموزان، در گروهدانش

ا براي یک گروه عملی کرده و نتیجه گرفته که این روش بخصوص براي این گروه منجر به افزایش دانش ماهیت ر

پذیري نتایج به گروهی بزرگتر مطرح نشده ها و یا تعمیمي روشاي بحث مقایسهعلمی شده است. در هیچ مقاله

 ه نظر برسند.اي سطحی و پراکنده بشود مقاالت به گونهاست. این موضوع موجب می

  تعداد زیادي از مقاالت به نقد سایر مقاالت و یا به جدال بر سر درستی یا برتري یک پبشنهاد بر سایرین

تا، در حالی  11تا، یا این  6تا هستند، یا آن  7ها بر سر اینکه عناصر ماهیت علم این پرداخته اند. جنگ و جدل

آموز حل ي اینکه عناصر پیشنهادي چه مشکلی را از معلم و دانشاي براشود که هیچ توضیح قانع کنندهانجام می

ترین گروه براي تدریس ماهیت علم شود. نزاع بر سر قدرت حتی بر سر اینکه شایستهکند مشاهده نمیمی

شود، در حالی که هر ي علم نیز دیده میآموزشگران علوم هستند یا متخصصان تاریخ علم یا متخصصان فلسفه

 کنند.ي تخصص گروه خود را در تدریس ماهیت علم توجیه میگروه برتر

  با وجودي که در تعداد زیادي از مقاالت راهکارهاي عملی جهت به کارگیري ماهیت علم در کالس مطرح شده

اما نهایتاً خروجی اغلب مقاالت این است که حتی معلمانی که از دانش ماهیت علمی قابل قبولی برخوردارند، در 

ها مشکل ي تالشدهد که با وجود همهاند. این موضوع نشان مین به دانش آموزان با موفق عمل نکردهانتقال آ

                                                   
1 Socio scientific issues 
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 شود.هاي بیشتر به منظور افزایش کارایی معلمان در این زمینه احساس میهنوز باقی است و نیاز به پژوهش

 اي که به خورد. توپولوژيمیتوان گفت نوعی پراکندگی و عدم انسجام در مقاالت به چشم به طور کلی می

هاي انجام شده گرد هم آورده و مورد ي پژوهشروش تدریس ماهیت علم را به پشتوانه 17یا  10صورت یک جا 

ي درسی منسجمی براي ماهیت علم شود. هیچ برنامهبررسی همه جانبه و حتی مقایسه قرار داده باشد، دیده نمی

ها و سایر مواد آموزشی الزم جهت تسهیل شامل محتوا، ابزارها، فعالیتي آموزشی نوشته نشده، حتی یک بسته

ي ماهیت علم تبدیل به پازلی بزرگ شده که تدریس ماهیت علم، به معلمان پیشنهاد نشده است. در واقع، حوزه

قرار دادن  پردازد بدون اینکه تمایلی براي کنار همهرکس یک تکه از آن را در اختیار گرفته و صرفاً به همان می

 قطعات وجود داشته باشد.

 

 موارد مورد بی مهري قرار گرفته

 هاي اخیر نیز بدان پرداخته نشده، کمبود ي ماهیت علم وجود دارد و در سالیکی از مشکالتی که در حوزه

ز ابزارهاي استانداردي براي ماهیت علم است که مورد پذیرش اکثریت باشد. در واقع وقتی معلمی بخواهد پس ا

تدریس یک یا دو عنصر از ماهیت علم میزان کارایی و موفقیت تدریس خود را بیازماید، چه ابزاري در اختیار 

اي فعالیت دارد؟ در مقاالت اخیر در صورت نیاز از ابزارهایی که قبالً ساخته شده بودند استفاده شده و هیچ مقاله

 ي انجام شده متمرکز نساخته است.ي پژوهش هاخود را بر ساخت ابزاري استاندارد بر پایه

 ها از طریق آن ها جزئی از زندگی روزمره شده و بسیاري از آموزشدر عصر تکنولوژي که کاربرد آن براي بچه

اي به امکان شود. در واقع هیچ مقالهي ماهیت علم هیچ کاربردي از تکنولوژي دیده نمیشود، در حوزهانجام می

هاي مجازي و .... در تدریس ماهیت علم نپرداخته سازي، آزمایشگاهکامپیوتر، شبیه سنجی یا چگونگی استفاده از

 است.

 

 پاسخ سؤال پنجم

  ي تاریخ علم، فلسفه ي علم، جامعه شناسی علم و روان حوزه 4از آنجا که ماهیت علم بر فصل مشترک

درسی بر مبناي آن نیاز به همکاري شناسی علم  استوار است، به همان نسبت براي آموزش آن و نوشتن برنامه

حوزه وجود دارد که البته تا کنون این اتفاق روي نداده است. با کمک گرفتن از  4نزدیک متخصصان هر 

 اي را براي ماهیت علم طراحی نمود.توان برنامه درسی جامع و همه جانبهها میمتخصصان این حوزه

 علم نگاهی قدیمی و ناهمخوان با قرن بیست و یکم است. اگر ي ماهیت رسد نگاه محققان به حوزهبه نظر می

ها و شود، نیاز است تا نگاه به ماهیت علم سازگاري بیشتري با تحوالت، تکنولوژيچه ماهیت علم عوض نمی
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هاي هاي عصر حاضر داشته باشد. فرض کنید به طور مثال سعی شود با تأکید بر تاریخ علم، روشهمچنین انسان

تواند مفید آموزان توضیح داده شود، اگر چه این روش میکپلر یا مادام کوري براي پیشبرد علم براي دانشگالیله، 

آموزان نتوانند با فضاي فکري، فرهنگی یا امکاناتیِ گذشته ارتباط برقرار کنند و چه بسا این باشد، شاید دانش

آموزان شود. به عنوان مثالی براي دانشهاي نادرست گذشتگان در ذهن گیري کلیشهموضوع منجر به شکل

توضیح این قضیه می توان گفت: در حالی که در بسیاري از جوامع، عمالً تمایز بین کارایی زن و مرد در انجام 

ي خود با آن روبرو بود ها از بین رفته، صحبت از مشکالتی که مادام کوري به عنوان یک زن در جامعهفعالیت

آموزان ایجاد کند. بنابراین این عنصر از ماهیت علم که زنان و مردان به نسبت ناسبی با دانششاید نتواند ارتباط م

توانند در پیشبرد علوم مشارکت داشته باشند شاید در فضاي امروزي چنین جوامعی کارایی الزم را مساوي می

هاي کامپیوتري، سازيانند مدلهاي امروزي پیشبرد علم مگردد، روشنداشته باشد. با این توضیحات پیشنهاد می

 هاي ماهیت علم گردد.ي پژوهشاستفاده از تکنولوژي و امکانات پیشرفته و .... نیز وارد حوزه

 

 نتیجه گیري

هاي بسیاري در این ي اهمیت ماهیت علم در آموزش علوم منجر شده که مطالعات و پژوهشپذیرش گسترده

ي علمی چاپ شده اخیر در مقاله 61ي حاضر فراتحلیلی است بر لعهزمینه صورت گیرد که از میان آن ها، مطا

ي ي حاضر فراوانی و گستردگی مطالعات ماهیت علمی را در حوزهي معتبر آموزش علوم. نتایج مطالعهشش مجله

-دهد که بوضوح نشانگر اهمیت این موضوع از منظر آموزشگران علوم است. اگر چه فعالیتآموزش علوم نشان می

آموزان و معلمان انجام شده و تجزیه و ي دانش ماهیت علمی دانشاي بسیار مفیدي جهت ارزیابی و توسعهه

ي ماهیت علم انجام گرفته است اما، جاي خالی نوعی انسجام و هاي درسی در حوزهها یا برنامهتحلیل و نقد کتاب

هاي انجام اضر بتواند با معرفی پژوهشي حگردد. امید است مقالههماهنگی در مطالعات به شدت احساس می

شده با محوریت ماهیت علم، نتایج عمومی را به طور خالصه بیان نماید، باعث جلوگیري از تکرار شود، نقاط قوت 

 ریزي نماید.هاي بعدي را براي مطالعات این حوزه در کشورمان پایهو ضعف را بیان نموده و قدم

Abstract  

From the time that Nature of Science (NOS) was introduced as a vital school subject, numerous 

articles and books have been published on this topic. The aim of this article is to provide a view of 

the current position regarding NOS by reviewing articles published from 2011-2015 in six 

important journals related to research in science education. A meta-analysis method was used for 

analyzing, describing, and feathering positive and negative points of the articles. As a consequence 

of this review, we provide a proposed typology of the research agendas in science education with 

respect to NOS. hopefully, the awareness of this topology, strong and weak points of the researches 

in the area as well as their implication will help educational politicians and text book writers.  
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 جغرافیا آموزش و فرانکفورت مکتب

 

 شیراز دانشگاه استادیار سنی شاه شهرزاد

 شیراز دانشگاه دانشیار شمشیري بابک

 

 چکیده

 و کیفی پژوهش پارادایم. باشد می آن آموزش و جغرافیا زمینه در فرانکفورت مکتب نظرات  بررسی حاضر مقاله

 داد مکتب نشان نتایج. است تفسیري – توصیفی تحلیل، و تجزیه روش و کاوي سند ها داده گردآوري روش

 را بشر نوع رهایی و دارد توجه فرهنگی سطح به بیشتر و بوده انتقادي مکتب یک انتقادي نظریه یا فرانکفورت

 . است جامعه معضالت و مسائل از ارائۀ انتقادهایی انتقادي نظریۀ عمدة مفهوم. است داده قرار خود هدف

 حاصل را طبیعی محیط تخریب انتقادي یا مکتب فرانکفورت، نظریۀ از تأثیرپذیري با انتقادي جغرافیاي

 کرده فراهم را انسان استثمار زمینۀ طبیعت استثمار انتقادي، جغرافیاي دیدگاه از. داند می مدرن، داري سرمایه

 کیفی هاي پژوهش و است کیفی هاي پژوهش تأکید بر جغرافیا آموزش در فرانکفورت مکتب تأثیرات از یکی.  است

 آموزش در نیز فرانکفورت مکتب. اند مفاهیم کیفی دارنده هاي روش. هاست پدیده دقیق مطالعۀ مستلزم نیز

 مکتب. باشند کیفی نوع از باید جغرافیایی هاي از نظر آنها تحلیل. دارد تأکید مفاهیم این تمرین و تکرار بر جغرافیا

 با را جدید هاي فناوري بردن کار به و کند می انتقاد جغرافیا آموزش در سنتی هاي روش از استفاده به فرانکفورت

 .دهد می قرار خود هدف مکانی و زمانی شرایط به توجه

 کیفی هاي روش جغرافیا، آموزش انتقادي، جغرافیاي فرانکفورت، مکتب :کلیدی کلمات

 

 مقدمه

 مکتب چون دیگري هاي نام به که شد تاسیس آلمان فرانکفورت دانشگاه در 1110 دهه در فرانکفورت مکتب

 .ت.شده اس معروف نو انتقادي،چی مارکسیسم یا مارکسیسم نئو یا جدید انتقادي،مارکسیسم

 به داشت قرار آلمان فرانکفورت دانشگاه در چون که بود اجتماعی پژوهشهاي ي موسسه ابتدا در مکتب این نام

 (.12: 1157شد) باتومور، مشهور فرانکفورت مکتب

 فروم،ماکس بنیامین،اریش والتر پولوک، ،فریدریش: از عبارتند فرانکفورت انتقادي مکتب پردازان نظریه

 فریدریش نظریات و به آراء پرداختن از مقاله این در.هابرماس مارکوزه،یورگن هربرت آدورنو، هورکهایمر،تئودور

 شود می صرفنظر فروم اریش و بنیامین پولوک،والتر
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است )  تفسیري – توصیفی تحلیل، و تجزیه روش و کاوي سند ها داده گردآوري روش و کیفی پژوهش پارادایم

 می آن آموزش و جغرافیا زمینه در فرانکفورت مکتب نظرات  بررسی مقاله، این (.هدف17: 1167استربرگ ، 

 قرن در مطرح سیاسی فلسفی افکار میان در فرانکفورت مکتب بودن ،پرنفوذ توان می را حاضر مقاله باشد. اهمیت

 دنیاي اینکه به توجه با.شود می گذاشته بررسی و بحث به مفصل طور به که دانست یکم و بیست و بیستم

است.  شده امروز بشر براي مشکالت و بحران هایی و مسائل بروز موجب که است داري سرمایه کنونی،دنیاي

بحران کمبود آب، بحران آلودگی هوا، خشک شدن دریاچه ها و رودها، نابودي سریع جنگل ها، گرم شدن زمین و 

 انتقادات ترین عمده که مکتب این پردازان نظریه مباحث تحلیل و به طور کل بحران هاي زیست محیطی . بیان

 است شده ساماندهی بخش چند در مقاله ینابسیار مفید تلقی شود.  تواند می اند کرده داري سرمایه دنیاي به را

 از: عبارتند که

 در اساسی مفاهیم-1فرانکفورت مکتب اصول و فکري مبانی.2فرانکفورت مکتب تکوین و پیدایش تاریخی سیر-1

 آموزش بر فرانکفورت مکتب تأثیر -7جغرافیاي انتقادي -7فرانکفورت  مکتب پردازان نظریه-.4فرانکفورت مکتب

 نتیجه گیري -5جغرافیا 

 

 :فرانکفورت مکتب تکوین و پیدایش تاریخی سیر

 .شد آغاز غربی جوامع تفکر در 1110 دهه در( مارکسیسم نئو)جدید مارکسیسم یا فرانکفورت مکتب

 و معاصر جامعه زیرین ساختارهاي کشف کندبراي می تالش فکري جریان این که معناست این به انتقادي نظریه

 اساسی هاي نارسایی تحلیل براي اي نظریه عنوان به اینجا در مارکسیسم.کند تدارک نظري پایگاهی آن نقد

 آدورنو و هورکهایمر از آن نمایندگان و. رود می بکار آن از رفت برون راه دادن نشان و معاصر داري سرمایه جامعه

 (.16-11: 1166پوالدي،) گیرد می بر در را هابرماس و مارکوزه تا

 کانت و هگل هاي اندیشه از وجوهی و  اند گرفته مارکس از را خود نگرش اساس چه اگر مکتب این اندیشمندان

 از شان تحلیل موارد برخی در که نحوي به اند برده بکار مارکس اندیشه بازسازي براي را  هوسرل و فروید و وبر و

 گرایی به تحصل معاصر داري سرمایه جامعه در انتقادي نظریه حمله اصلی آماج.است گرفته فاصله مارکس شیوه

 (.11: 1166پوالدي،) پوزیتیویسم است یا

 پی در افراد آن در که شود می تلقی نظامی عنوان به هگلی شیوه به انتقادي،جامعه نظریه دیدگاه از کلی طور به

 مزدوري،تمرکز مبادله،کار نظام با کاالیی کار،تولید متقابل،تقسیم وابستگی به ضرورتا خود خاص منافع و عالیق

 به متمایل ذاتا انتقادي نظریه دیدگاه از نظامی چنین.شوند می هدایت ابزاري عقل کلی طور به و دولتی و دیوانی

 ویژه به که اوست راستین خواستهاي سرکوب و انسان وجود تمامیت کردن مثله نظامی چنین نتیجه.است بحران
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 اوج به انسان لیبیدویی و شهوي هاي انرژي ساختن مستهلک طریق یافته،از سازمان متاخر داري سرمایه عصر در

 150: 1165بشیریه،) انجامد می سرکوب و پرخاشگري

 به ابزاري عقالنیت و تکنولوژي و اثباتی یا تحصلی علم کمک به معاصر داري سرمایه مکتب،نظام این اعضاء دید از

 نظریه تنها است حاکم ابزاري سلطه آن در که داري سرمایه جهان است. در پرداخته طبیعت و انسان سلطه

 ترسیم نه است موجود جامعه نقد انتقادي نظریه اصلی وظیفه ها آن نظر باشد. به  بخش رهایی تواند می انتقادي

 (.151: 1165بشیریه،) بهتر و جانشین نظام

 و انتقادي،عقل نظریه اصلی غایت.است تاریخ در عقالنیت فرآیند ناتمامی و نارسایی از ناشی انتقادي نظریه ظهور

 (161: 1165بشیریه،) است آزادي

 

 :فرانکفورت مکتب در اساسی مفاهیم

 از: عبارتند مکتب این اندیشمندان توسط شده برده کار به اهمیت با مفاهیم

 ابزاري عقل سلطه و روشنگري دیالکتیک-7صنعت فرهنگی  -4ایدئولوژي -1سلطه -2انتقاد -1

کار عمده این مکتب علی رغم ناهمگونی بسیار در آراء اعضاي آن در بنیان نقد و سنجش بود و اصطالح نظریه 

 (.11: 1157فوالدوند  و به نقل از خلیلی، )انتقادي به آثار مکتب فرانکفورت ناشی از همین است 

به انحراف در شناخت که به وسیله ایدئولوژي ایجاد می نظریه پردازان انتقادي نقد را به عنوان روشی براي تهاجم 

شود، مفهوم سازي کردند. متفکران صاحب نام آن بر آن شدند تا با توسل به نقد، نظریه اي تام در مورد جامعه 

ارائه کنند، نظریه اي که انسان بیگانه از زندگی خود را به صورت انسان خالق زندگی نمایان سازد)ابوالحسن 

 (.71: 1161تنهایی،

نظریه پردازان مکتب انتقادي، طبقه بندي جدیدي از دانش بشري عرضه کرده و هدف هر یک را مشخص کرده 

علوم فیزیکی: عبارت از علومی است که به شناخت پدیده هاي فیزیکی پرداخته و در جهت تسلط دنیاي  -1اند: 

تقادي این علوم در دنیاي معاصر، خود به صورت ابزار فنی مورد استفاده قرار می گیرد. به عقیده نظریه پردازان ان

جدیدي از تسلط اجتماعی و سیاسی در آمده و بدین ترتیب علی رغم تصور دانشمندان پیرو نظریه اثبات گرایی، 

تفسیري:  –علوم تاریخی  -2منافع صاحبان قدرت را توجیه و حاکمیت سیاسی آنان را مشروعیت می بخشد. 

ت که به شناخت پدیده هاي فرهنگی و اجتماعی پرداخته و شرایط الزم را جهت توسعه و عبارت از علومی اس

دانش انتقادي: عبارت از شناخت و بررسی انتقادي نیازمندي هاي واقعی  -1پرورش دنیاي فکري فراهم می کند. 

نی و واقعیت هاي یا تخیلی جبر تاریخ است. هدف دانش انتقادي، رهایی انسان از تمام انگاره هاي شیه قانو

 (.   412: 1160طبیعی و اجتماعی است ) عباسی، 
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تحقیقاتی انجام داده و به سرکوبی فرهنگی فرد در جامعه نوین و « سلطه»نظریه پردازان این مکتب بر روي قضیه 

 بر وسایل سرکوبگري جدید همچون رسانه هاي جمعی تأکید بسیار دارند یعنی آنها به روند شکل گیري و قوام

 (.17: 1157یافتن ایدئولوژي سرمایه داري از طریق ابزارهاي تبلیغاتی گوناگون پرداخته اند) باتومور، 

نام « صنعت فرهنگی» نظریه پردازان فرانکفورت در بخشی از نظریه هایشان ، انتقادهاي مهمی را بر آنچه که 

همانند شبکه هاي تلویزیونی که مهار فرهنگ  گرفته، وارد کرده اند یعنی ساختارهاي عقالنی و دیوان ساالرانه اي

نام گرفته، وارد کرده اند یعنی ساختارهاي عقالنی و دیوان ساالرانه اي جدید را در دست دارند، صنعت فرهنگی 

همانند شبکه هاي تلویزیونی که مهار فرهنگ جدید را در دست دارند، صنعت فرهنگی همان چیزي را که فرهنگ 

 (.204: 1154تولید می کند. فرهنگی که جهت داده شده و ساختگی است ) ریتزر، توده اي می نامد، 

نظریه پردازان مکتب فرانکفورت، ناکامی و شکست انقالب در کشورهاي سرمایه داري پیشرفته را نتیجه فرهنگ 

ستدالل می دانستند. آن ها به تبعیت از وبر ا« صنعت فرهنگی» توده اي سازش گر و اعمال نظارت از طریق 

نمودند که فرهنگ غربی تحت سلطه عقالنیت ابزاري قرار دارد که هدف آن کنترل اعمال انسان ها و جامعه از 

 (. 221طریق علم و تکنولوژي غیر انسانی است ) همان، 

 

 فرانکفورت مکتب اصول و فکري مبانی

 را اساسی نقد معاصر،دو یا اخرمت داري سرمایه نظام از خود انتقادي نظریه جهت در فرانکفورت مکتب اعضاء

 کنند: می مطرح

 مارکسیسم مکتب بر نقد.2 و گرایی تحصل یا اثباتگرایی یا پوزیتیویسم بر نقد-1

 ز:ا عبارتند پوزیتیویسم بر فرانکفورت مکتب انتقاد موارد

 کنشکران و است ناتوان اجتماعی جهان درک از و داند می یکی را طبیعی علوم و اجتماعی علوم پوزیتیویسم-1

 تفاوتی هیچ و کند می برخورد مکانیکی جبرگرایی اساس بر انسانی فعال افراد با و گیرد می نادیده را اجتماعی

 .است مردود فرانکفورت مکتب اعضاء نظر از که نیست قائل عرض و ذات بین

 دید از که داند می جدا انسانی عالئق از را دانش و گذارد می تفاوت ارزشی امور و واقع امر بین پوزیتیویسم-2

 است مردود فرانکفورت مکتب اعضاء

 اعتقاد موجود وضع حفظ به و پردازد می هدف خود کارامدي نه هدف به رسیدن وسائل تایید به پوزیتیویسم-1

 متوجه را نقد و انجامد می سیاسی تفاوتی بی به و موجود وضع تغییر یا اجتماعی تغییر از جلوگیري به که دارد

 اعضاء نظر از که است داري سرمایه نظام گر توجیه پوزیتیویسم کلی طور به یا  و خارج دنیاي نه کند می نظریه

 نیست پذیرفتنی فرانکفورت مکتب



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

1105 

 طبیعت وکنترل مهار براي است ابزاري عقل اساس بر که خود علم اصول کردن پیاده دنبال به پوزیتیویسم-4

 .است گرفته قرار فرانکفورت مکتب اعضاء رد مورد که انجامد می بشري جامعه بر ساالرانه فن سلطه به که است

 که فرانکفورت مکتب اعضاء برخالف است پدیده از مقطع یک تحلیل و گرایی تجربه بر اساس پوزیتیویسم-7.

 و مینق ابراهیمی) را آن تاریخی هاي ریشه هم و کنند می بررسی را پدیده هم و دیالکتیکی روش به معتقد

 (.77-67: 1167امیري،

 از: عبارتند مارکسیستی نظریه بر فرانکفورت مکتب انتقاد موارد

 این بر اوست انسان،هستی معیشت شیوه که داشت اعتقاد و کرد می تاکید معیشت شیوه و اقتصاد بر مارکس-1

 سلطه غالب وجه فرهنگی و فکري فرانکفورت،سلطه مکتب در اما دانست می مهم را اقتصادي سلطه هم اساس

 است. آن تولید باز ،بلکه نیست ها اندیشه بازتاب هم بینی جهان و معرفت و است

 که داشت اعتقاد هگل. است گرایی جبر ضد فرانکفورت مکتب حالیکه در بود جبرگرا کالسیک مارکسیسم-2

 قرار بیرون با تضاد در شود می جدا خود منبع از ایده این که هنگامی.دهد می تشکیل ذهن یا ایده را جهان بافت

 ابزار است حرکت باعث آنچه و دهد می تشکیل ماده را جهان بافت که بود مدعی مارکس مقابل در.گرفت خواهد

 ماده بر مقدم را فرهنگ هگلی هاي اندیشه به ارجاع با فرانکفورت مکتب اعضاء.بود خواهد تولید شیوه و تولید

 .کردند معرفی

 است ابزاري مدرن تکنولوژي و است حاکم طبقه ایدئولوژي عصري هر در غالب اعتقادات که میگفت مارکس-1

 مکتب اعضاء اما. یابد می استقرار موثرتر نحوي به جامعه در گسترده سطحی در مذبور اعتقادات آن کمک به که

 یک و ریشه بی و انبوه فرهنگ پیدایش موجب آن به مربوط آگاهی و تکنولوژي خود که گویند می فرانکفورت

 صنعت این کمک به بورژوازي. است کرده عقیم و مسکوت را انتقاد و نقد گونه هر و گشته( فرهنگ صنعت)دست

 است)همان(. زده دست جامعه بر روحی و فکري استبداد و مردم تحمیق به

 اعضاء دید از اما است کارگر طبقه یا پرولتاریا اجتماعی انقالب و تاریخی تحول کارگزاران و عامالن مارکس نظر به

 تغییر و تحول براي دیگر معاصر داري سرمایه نظام در ها عملکرد و شرایط تغییر دلیل به فرانکفورت مکتب

 (.72-71: 1166پوالدي،) هستیم ارتباطی عقل کمک با شهروندان کلیه به نیاز اجتماعی

 

 فرانکفورت مکتب پردازان نظریه

 فروم،ماکس پولوک،اریش بنیامین،فریدریش والتر:از عبارتند فرانکفورت انتقادي مکتب پردازان نظریه

 -110: 1165قادري،) و( 125-112: 1167صالحی،. )هابرماس مارکوزه،یورگن هربرت آدورنو، هورکهایمر،تئودور

107 .) 
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 از را خود نام فرانکفورت مکتب.است فرانکفورت مکتب اصلی هاي چهره و گذاران بنیان از هورکهایمر ماکس

 پژوهشهاي موسسه عنوان به اصل در مکتب این.شد تاسیس آن در زیرا است گرفته آلمان فرانکفورت دانشگاه

جهت  سرانجام و گذشته اشتباهات ریشه بازیابی و مارکسیسم نظري بنیادهاي در عمیق مطالعات براي اجتماعی

 (.11-40: 1166پوالدي،. )شد تاسیس مارکسیسم بازسازي

آدورنو مدرنیته را نقد می کنند. طبق نتیجه گیري گیج کننده و هراس آور آنان، روشنگري هم تنها  هورکهایمر و

راه به سوي آزادي اجتماعی است و هم ناگزیر به تمامیت خواهی ) توتالیتریسم( منتهی می شود. بنابراین مدرنیته 

 (.244: 1161ما را در وضعیتی ناممکن رها می کند) کهون، 

و آدورنو در معروفترین اثرشان با نام ) دیالکتیک روشنگري(، طرف سیاه مدرنیته یعنی هزینه ها و هورکهایمر 

زیان هاي تکنولوژي پیشرفته، جامعه صنعتی و شیوه تسلط اندیشه ها و رفتار جنبش روشنگري را مورد مطالعه 

 (.276: 1110قرار می دهند ) شکوئی، 

ه روزي را در پهنه ي جهان پراکنده ساخته است. به سخن روشن، پی براي آن ها دنیاي روشنگري، پیروزي سی

آمد مدرنیته که حجیت عقلی را اساس هر تفکري می داند، زیان هاي بیاري را بر جامعه انسانی و غیر انسانی وارد 

بیگانه  ساخته است. هورکهایمر و آدورنو اضافه می کنند که انسان ها به طور کامل از یکدیگر و از محیط طبیعی

گشته اند و تسلط بر طبیعت و تخریب آن، تسلط و بهره کشی از جوانع انسانی را به همراه داشته است) همان، 

 (. 271ص 

 نظریه و فلسفی دیدگاه گونه هر نقد آن از منظور که خواند می منفی دیالکتیک را خود اولیه فلسفی نگرش آدورنو

 هورکهایمر و آدورنو هاي اندیشه میان حال این با .بود آدمی تفکر اساس و مطلق عزیمت نقطه عنوان به اجتماعی

 است معتقد او .بود دو آن فکري همکاري حاصل روشنگري دیالکتیک کتاب و داشت وجود اساسی هاي شباهت

 کار به را منفی دیالکتیک مفهوم منظور این براي او. باشد نقد و نفی باید جامعه به نگاه در عزیمت نقطه تنها که

 شود، خودداري کنونی زده آفت جامعه جانشین باید که آینده جامعه ترسیم از حتی فکر این با همسو او. برد می

 و( 44: 1166پوالدي،) نیست پذیرفتنی آدورنو نظر از و  است عزیمت نقطه منزله به خود همین زیرا. کند می

 (.164-167: 1165بشیریه،)

 جامعه مورد در مارکس هاي بینی پیش همه که کند می استدالل طلب، چنین اقتدار دولت مقاله در هورکهایمر

 گردیده تبدیل کل دار سرمایه به ، دولت یافته کاهش کاال در کار داده .:است پیوسته حقیقت به داري سرمایه

 می ظاهرا سان بدین .است آورده دست به کامل سلطه طلب اقتدار دولت نظام و شده تفرقه دچار ،بورژوازي

 داري سرمایه طلب اقتدار دولت واقع در باشد، لیکن شده فراهم داري سرمایه فروپاشی و انقالب شرایط بایستی

 به ها توده بین در کاذبی رضایتمندي رفاهی دولت و کرده ایجاد دارانه سرمایه سلطه رشد براي اي تازه فضاهاي
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 درون در زیرا روند نمی شمار به بخش رهایی نیروي دیگر آن هاي سازمان و کارگر طبقه .است آورده وجود

 (.155-161: 1165بشیریه،) اند شده ادغام دولت ساخت

نظریه انتقادي در آثار هورکهایمر و آدورنو، به ایده جدیدي رسید، ایده تبیین طبیعت به جاي نظارت و کنترل بر 

ان بر طبیعت ناشی از سلطه واقعی طبیعت که مورد نظر دیدگاه سنتی علم بود. به نظر هورکهایمر سلطه انس

 (.1162:24فرهنگی دارد ) هوالب، به نقل از جهانی –انسان بر انسان است و این هر دو ریشه در شرایط اجتماعی 

هورکهایمر، فرض استقالل زندگی طبیعی را رد می کند و فهم طبیعت را وابسته به زندگی اجتماعی می داند. او 

ه انتقادي از میان بردن دوگانگی میان اجتماع و طبیعت و سازماندهی جدیدي از معتقد است وظیفه اصلی نظری

 (.27عقالنیت است. عقالنیتی که با عقالنیت ابزاري کامال متفاوت است ) همان ص 

نظریه انتقادي از دیدگاه هورکهایمر به معناي دقیق، نفی استثمار و سلطه اندیشه ها و باورهاي نادرست بود.  

با داده هاي تجربی همراه شود و تکیه اش بر رد نظام بهره کشی باشد. به گمان هورکهایمر انتقاد  توضیحی که

 (.  111: 1157مارکس چنین مشخصه هایی دارد)احمدي، 

هربرت مارکوزه یکی از مؤسسان و فعاالن مکتب فرانکفورت بود. او بیشترین انتقادهایش متوجه جامعه پیشرفته 

 (.77: 1161ي هاي جدید است) ابوالحسن تنهایی، صنعتی غرب و تکنولوژ

، 1176معروفترین آثار مارکوزه عبارتند از: انسان تک ساحتی، خرد و انقالب و ضد انقالب و طغیان است) ادیبی، 

117 .) 

 انحراف با و. کند بازسازي را مارکسیستی نظریه فروید و هگل هاي اندیشه از گیري بهره با کوشید مارکوزه

 تقدم به اعتقاد نفی و آگاهی و هستی متقابل رابطه بر و. کرد مقابله مارکسیسم در دترمینیستی و پوزیتیویستی

 می پیشرفته صنعتی جامعه چگونه که دهد می توضیح ساحتی تک انسان کتاب در او .کرد تاکید دیگري بر یکی

 که بکشاند وضعی به چندگانه بیگانگی و دروغین نیاز ایجاد و گرایی مصرف در کردن سهیم با را کارگران تواند

 (.44: 1166پوالدي،) بیندازند نظر از را واقعی آزادي و بپندارند آزادي در را خود اسارت

مارکوزه می پندارد که در غرب نیروي اندیشه انتقادي در حال نابودي است. این در حالی است که تنها اندیشه  

جتماعی می شود و به این ترتیب آفرینندگی اجتماعی نیز با نابودي اندیشه انتقادي است که سبب آفرینندگی ا

انتقادي در خطر قرار دارد. مارکوزه که آفرینندگی و قدرت اندیشه غربی را در عنصر خرد گرایی انتقادي می داند،، 

انتقادي، دانش و  اعتقاد دارد که با آلوده شدن این خرد گرایی با تکنولوژي و سیطره تکنولوژي به خرد گرایی

فلسفه رو به فساد نهادند. فلسفه معاصر غرب از انتقادات مارکوزه در امان نماند. از دید او فلسفه معاصر غرب 

محافظه کار است زیرا توجهی به مشکالتی مانند تبعیض نژادي، تبعیض جنسی، آلودگی محیط زیست، تباهی 

. به این ترتیب فلسفه نیز اسیر مرزهاي تنگ و محدود می شود به تعلیم و تربیت، استفاده درستاز ثروت و ...ندارد
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گونه اي که برخی فیلسوفان علیه ناتوانی و سودورزي ان فریاد بر می آورند. توسعه تکنولوژي و سیطره آن بر 

اندیشه چنان است که اکنون در جامعه غرب تمامی گرایشات و نظریه هاي مخالف محکوم می شوند )نجفی، 

1156 :211 .) 

علی رغم تمام تجدید نظرهایی که مارکوزه بر اندیشه مارکس داشت، کماکان وارث بسیاري از یافته هاي مارکس 

نیز بود. مارکوزه بر این باور بود که نظریه مارکس ابطال نخواهد شد مگر زمانی که تعارض بین ثروت اجتماعی 

وزي که مسموم کردن محیط زیست از بین برود، روزافزون و کاربرد ان در چارچوب خود سرمایه رفع شود، ر

روزي که فاصله بین فقیر و غنی کمتر شود، روزي که تکنولوژي در خدمت آزادي انسان به کار بیفتد ) نجفی، 

1156 :211 .) 

مارکوزه این تفکر که تکنولوژي در جهان جدید بی طرف است را نه تنها قبول ندارد بلکه آن را وسیله اي براي 

بر مردم نیز می داند. وسیله اي که مردم را به بردگی می کشاند. تکنولوژي هایی که در خدمت سرکوبی تسلط 

» فردیت است و به آزادي درونی کنشگران اجتماعی تجاوز می کند که نتیجه این امر همان است که او آن را 

 (.76: 1161نام نهاده است ) ابوالحسن تنهایی، « جامعه تک بعدي

رکوزه پیشرفت خرد باید به معناي پیشرفت آزادي و شادمانی باشد ولی در جامعه تک بعدي پیشرفت از نظر ما

علم و خرد گرایی سودي جز از خود بیگانگی انسان از خود و از دستاورد کارش ندارد و این چنین پیشرفتی تنها 

 (. 41انکارهاي سازمان اجتماعی را تشدید خواهد کرد ) همان ص 

اعضاي مکتب فراکفورت یورگن هابرماس است و امروزه از جمله سردمداران نهضت نئومارکسیستی  یکی دیگر از

بحساب می آید. آثار عمده او عبارت از تئوري انتقادي، دانش و عالئق انسانی و تئوري و عمل است ) ادیبی، 

1176 :142.) 

ع می کند. وي که نخست دستیار آدورنو هابرماس از روشنگري به عنوان پروژه اي ضروري و اجتناب ناپذیر دفا

بود، امروز وارث اصلی مکتب فرانکفورت به شمار می رودو او معتقد بود، آدورنو و هورکهایمر جوهر ارتباطی 

عقالنیت را نادیده گرفته و از عقالنیتی صرفا ابزاري سخن گفته بودند که سرانجام به نگارش کتابی چون 

و و هورکهایمر[ منجر شد. صورتبندي جدید مدرنیته در اندیشه هابرماس بر دو دیالکتیک روشنگري ] اثر آدورن

نکته اصلی استوار است: اول اینکه عقالنیت ذاتا زبانی و گفتاري و از همین رو اجتماعی است و دوم اینکه گفت و 

. این بدان گو مستلزم آن است که گفت و گو کنندگان فرض امکان کنش کالمی صادقانه و حقیقی را بپذیرند

معنی است که گفت و گو کنندگان نمی توانند کل گفتار و گفت و گو را صرفا بازتاب قدرت و منفعت شخصی به 

شمار آورند. در نتیجه هابرماس هم نگرش بدبینانه ادورنو و هورکهایمر و هم اندیشان پست مدرن در خصوص 

 (.715: 1161ن، انکار هنجارهاي استعالیی و فراتاریخی را رد می کند ) کهو
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 فرانکفورت مکتب به وابسته اندیشمندان فعالیت دوره در غالب شناسی معرفت نگرش پوزیتیویسم یا گرایی تحصل

 این اینکه براي ایدئولوژیکی جهت از چه:بود اهمیت حائز مختلفی جهات از شناسی معرفت این با مقابله. بود

 پوزیتیویسم اینکه سبب به علمی دغدغه نظر از کرد،چه می دفاع داري سرمایه نظام از مستقیم غیر طور به نگرش

 .بود درست اجتماعی شناخت یک گیري شکل مانع و بود گذاشته پایه را نادرستی اجتماعی معرفت

 از هم اجزاء در استغراق با و اندازد می نظر از را اجتماعی کلیت اوال پوزیتیویسم که کند می استدالل هابرماس

 عالئق با معرفت رابطه از ثانیا.کند می مثله را عقل هم و ماند می باز است مرکب کل یک که جامعه شناخت

 (.71-74: 1166پوالدي،) دود می سراب دنبال به ناب علم جستجوي در و است غافل انسانی

لی هابرماس نظریه مارکس را نیز نقد می کند. او معتقد است که نظریه مارکس اصوال مربوط به مرحله انتقا

فئودالیسم به سرمایه داري است و طبعا نمی تواند مبین نظام سرمایه داري پیشرفته باشد. به همین رو در تدوین 

 (.112: 1176تئوري انتقادي باید خصلت نیروهاي عقالنی را مورد توجه خاص قرار داد) ادیبی، 

اساس  اندیشه هابرماس به طور کلی به نقد رهایی معطوف است. به نظر هابرماس بر خالف پیش فرضهاي اثبات  

گرایان، رهایی اجتماعی و تاریخی انسان با همان روش هاي رهایی از فشار و محدودیت هاي طبیعت دست 

عالئق ابزاري هستند. او عقالنیت  یافتنی نیست. روش هاي تجربی علوم اثباتی ذاتا محافظه کارند و عامل سلطه

ارتباطی را راه رهایی انسان عنوان می کند و از آن به وضعیت کالمی ایده ال می رسد که در آن توانایی هاي 

ارتباطی و کالمی الزم براي ایجاد جهانی عقالنی تحقق می یابند. هابرماس رهایی و رسیدن به وضعیت کالمی 

نی زدودن کژي ها و اختالل هاي ایدئولوژي از پیکر ارتباط کالمی می داند ) هالوب ایده آل را نقد ایدئولوژي، یع

1157 :46.) 

هابرماس معتقد است که همه جامعه بشري با اشکال قدرت و سلطه روبرو هستند. خواه این، سلطه انسان بر 

و سلطه است ) همان ص طبیعت یا سلطه افراد بر یکدیگر باشد. هدف تئوري انتقادي، رهایی انسان از قدرت 

72.) 

نظریه انتقادي بی هیچ شک و شبهه اي تغذیه کننده اعتقادات هابرماس در خصوص قواي رهایی بخش عقل است 

 (.    76: 1166) پوالدي، 

 مارکس تاریخی ماتریالیسم بازسازي به تعامل و کار مرتبط مفهوم دو از گیري بهره با خود بعدي آثار در هابرماس

 است یکدیگر با ها انسان رابطه تعامل و تولید براي طبیعت با انسان رابطه از است عبارت کار.پردازد می

 (.71-72( (:1166پوالدي،)

 و عقالنی عمل از است عبارت کار منطق.دهد می تمیز ارتباط منطق و کار منطق میان هابرماس دیگر عبارت به

 منطق.است ذهنی تک رابطه یا عین و ذهن میان فردي تک رابطه متضمن که خارجی جهان روي فرد هدفمند
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 درباره گفتمان و مفاهمه متضمن که است انسانی اذهان جانبه چند و متقابل ارتباط بر مقابل،ناظر در ارتباط

 (.211: 1165بشیریه،) دارد ذهنی دو یا دوجانبه منطق و است حقیقت به معطوف احکام

 

 مکتب جغرافیاي انتقادي 

اخیر، با توجه به شرایط ناهنجار اجتماعی و اقتصادي این جهان تخریب شده، اغلب جغرافی دانان با در سال هاي 

درک مسئولیت پذیري، در زمینه جغرافیاي انتقادي به تالش گسترده اي دست زده اند تا تحلیل هاي جغرافیایی 

زیرا جغرافیاي تکنوکراتیک به ما می  را بر مبناي نظریه انتقادي و نه بر اساس جغرافیاي تکنوکرات تبیین کنند.

گوید: مکان گزینی بیمارستان ها و درمانگاه ها باید در کدام بخش شهري صورت بگیرد تا دسترسی مردم به این 

مراکز درمانی به سهولت عملی گردد. در مقابل، جغرافیاي انتقادي این مسئله را به میان می کشد که اصوال چه 

تصادي سبب می شود تا انسان سالمتی خود را از دست بدهد و به امراض مبتال شود و از نوع شرایط اجتماعی و اق

 (.271: 1110این نظر با اثبات گرایی نیز مخالفت می ورزد) شکوئی، 

اذهان جستجوگر و نقاد نظریه پردازان مکتب فرانکفورت و به تبع آن جغرافیاي انتقادي، غالبا مباحث زیر را 

 قرار می دهند:اساس مطالعات خود 

تحلیل فرایندهاي چند گانه ي محرومیت و ستمدیدگی، ساختارهاي نابرابر اجتماعی و اقتصادي، علم در خدمت 

رهایی انسان از فقر و محرومیت، نفد فلسفه علم، نفی علم باوري) انطباق قوانین علوم طبیعی بر علوم انسانی(، 

عه و حوزه عمومی، تأکید بر روابط متقابل میان ساختار اجتماعی تالش در راه عدالت و آزادي، تأکید بر کلیت جام

و تغییر اجتماعی، گرایش به تعدیل در مارکسیسم، عدم اولویت به روابط طبقاتی، عدم پذیرش وضع موجود 

سرمایه داري و نفی سرمایه داري مبتنی بر تولید و مصرف انبوه، نقد یکپارچه سازي افکار از طریق وسایل ارتباط 

سطحی، ایجاد صنعت فرهنگ، رد اثبات  –معی، مخالفت با فریب توده ها به وسیله فرهنگ سازي توده اي ج

 (.   270گرایی و اهمیت یابی تفسیر هرمنوتیکی) همان، ص 

جغرافیاي انتقادي کار خود را از تحلیل هاي فمنیستی ) زن مداري( شروع می کند و در جنبش هاي اکولوژیک 

رافی دانان این مکتب در مفهوم روابط انسان و طبیعت عنوان متداول مبارزه با طبیعت را رها ادامه می دهد. جغ

می کنند و به جاي آن همراهی با طبیعت را انتخاب می کنند. بدینسان که انسان نمی تواند و نباید ارباب طبیعت 

سان با خون آلوده ترین شکل، قرن گذشته، فلسفه ارباب طبیعت بودن سبب گشته است که ان 2گردد چرا که در 

 (.270راه استثمار انسان هاي دیگر را انتخاب کند) شکوئی، ص 

جغرافیاي انتقادي با تأثیر پذیري از نظریه انتقادي، تخریب محیط طبیعی و زندگی پر رنج و درد انان را حاصل 

با سلطه تکنولوژي، راه تاراج  ي سرمایه و اهرم هاي چند گانه قدرت می داند کهسرمایه داري مدرن، گردش مدار
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بی امان طبیعت و منابع طبیعی را در پیش گرفته است. از دیدگاه جغرافیاي انتقادي، استثمار طبیعت زمینه 

 (.277:  1110استثمار انسان را فراهم ساخته است) شکوئی، 

طبیعی بهره کشی ابزاري  ما تا کنون از محیط»یورگن هابرماس در مورد روابط انسان و محیط چنین می اندیشد: 

کرده ایم و از طریق خرد ابزاري و تکنولوژي، تنها روي سلطه بر طبیعت و بهره برداري کامل از آن فعال بوده ایم. 

محیط طبیعی را یک واقعیت الشعور فرض کرده ایم، در حالی که الزم بود با محیط طبیعی روابط منطقی برقرار 

 «.ین کنیمکنیم تا حفاظت زیست جهان را تضم

این مسائل محیطی، بیشتر ریشه در مسائل تکنیکی دارد تا در مسائل اخالقی. در واقع، این » هابرماس می گوید: 

 «. صنایع بسیار بزرگ جهان توسعه یافته است که تعادل اکولوژیکی جهان ما را بر هم زده است

 

 تأثیرانتقادگرایی در جغرافیا

وعات و تحقیقات میان رشته اي است. علم جغرافیا نیز به عنوان دانش محیط رویکرد فرانکفورت پرداختن به موض

شناسی جزء علوم میان رشته اي است و جهت گیري و گرایش هاي این علم بر اساس نگرش و نیاز محققان 

 صورت می گیرد. هم اکنون هیچ علمی به تنهایی مدعی حل مسائل پیچیده و مرکب جهان امروز نیست.

رشته اي بودن، نقطه قوت علم جغرافیا است، زیرا این علم با تلفیق یافته هاي سایر رشته ها بینشی ماهیت میان 

 قوي را در باره مسائل واقعی در مکان هاي متفاوت به محققان ارائه می دهد.

حصول میان رشته اي بودن به جغرافی دانان اجازه می دهد تا به ساختارهاي فضایی ایجاد شده از هر پدیده که م

 (.211: 1166رایطه انسان و محیط جغرافیایی است، توجه وآن را تحلیل کنند) پور احمد، 

به جرأت می توان گفت که نظریه انتقادي در علم جغرافیا در طول تمام دوران ها تأثیر گذار بوده است. ساده 

ص فضایی و مکانی با توجه به ترین ارتباط مکتب فرانکفورت با جغرافیا در این است که شرایط و وپژگی هاي خا

 شرایط زمانی در خلق این نظریه مؤثر بوده است. 

با تحلیل و تطابقی که از دوره ها و روندهاي تاریخی اوج و افول پارادایم هاي جغرافیایی و مکتب فرانکفورت به 

تب فرانکفورت( عمل می آید می توان به نتایج زیر دست یافت: در زمان تأسیس مؤسسه تحقیقات اجتماعی) مک

هارتشورن با انتشار کتاب  1111پارادایم مورفولوژي چشم انداز در جغرافیا حاکمیت داشت. بعد از آن در سال 

به صورت علمی ادبیات جغرافیاي جهان را تحت تأثیر قرار داد. این کتاب جامع ترین کتاب در ماهیت جغرافیا 

د. این کار مقارن با دوره اي بود که اعضاء مکتب فرانکفورت زمینه مبانی فلسفی علم جغرافیا در زمان خویش بو

در دوران تبعید در آمریکاي شمالی به سر می بردند. این بدان معناست که در این دوره نیز در آثار مؤسسه به 

جاي تاریخ یا اقتصاد، فلسفه نقش برتر را به خود اختصاص داده و اعضاي مؤسسه در این دوران اقدام به تدوین 
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دیدگاه هاي خود به صورت منظم و فلسفی کردند. این طور به نظر می رسد که گرایش پیروان مکتب فرانکفورت 

: 1110به تألیف آثار فلسفی در تألیف کتاب ماهیت جغرافیا به دست هارتشورن بی تأثیر نبوده است) شکوئی

167.) 

ر آن دیدگاه هاي اصلی نظریه انتقادي یعنی دوران اوج مکتب فرانکفورت، دورانی است که د 1170سال هاي 

تدوین شد. به نظر می رسد در این دوره انتقاداتی که این مکتب به جامعه شناسی، اثبات گرایی و...می کرد بر 

 شد. « استثناگرایی در جغرافیا» شیفر و همکارانش نیز تأثیر گذاشت و موجب انتشار مقاله 

سرمایه داري و تأثیر این امر در جغرافیا خود را به صورت شکل  جبهه گرایی مکتب فرانکفورت نسبت به نظام

 گیري جغرافیاي رادیکال و رویکرد اقتصاد سیاسی نشان داد.

 جغرافی دانان رادیکال معتقدند که سرمایه داري به وجود آورنده نابرابري هاي فضایی، اقتصادي و س  یاسی است.

 

 تأثیر مکتب فرانکفورت بر آموزش جغرافیا

توجه به انتقاداتی که مکتب فرانکفورت به اثبات گرایی دارد، منتقدان دیدگاه فضایی و کمی گرایی در جغرافیا  با

به رویکرد کیفی گرایی روي آورده اند. بدین ترتیب یکی از تأثیرات مکتب فرانکفورت در آموزش جغرافیا، روي 

 آوردن جغرافی دانان به روش هاي کیفی است.

ثر از این کمیت افراد به عنوان انسان هاي آگاه با دریافت آگاهی از محیط اطراف خود و برخورد در جغرافیاي متأ

با آن در فضاي جغرافیایی به ایفاي نقش می پردازند. در این مکتب افراد اطالعات بدست آمده از محیط فیزیکی ) 

ن راه تصویر و بازنمایی هاي روان طبیعی و انسان ساخت( و محیط اجتماعی را جذب و همسان می سازند و از ای

(. البته عواملی 15: 1112شناختی منحصر به فرد خودشان را از واقعیت ترسیم می کنند)پور احمد و همکاران، 

اقتصادي، میزان تحصیالت و تخصص یابی، سن، جنس، شغل، محیط فیزیکی،  –چون پایگاه هاي اجتماعی 

...روي تصویر ذهنی افراد و جغرافیاي آن ها تأثیر می گذارد. بنابراین در اجتماعی، ادیان، پایگاه هاي فرهنگی و ..

 این نوع نگرش نسبت به جغرافیا کیفیت شناخت افراد بسیار پر اهمیت است.

مکتب فرانکفورت در آموزش جغرافیا بر پژوهش هاي کیفی تأکید می کند و پژوهش هاي کیفی مستلزم مطالعه 

 دقیق پدیده هاست.

کیفیت گرا به جاي تالش براي ارائه فهرست نمونه هایی از پدیده ها همانند آنچه پژوهشگران کمیت  پژوهشگران

گرا انجام می دهند، سعی می کنند به درک درستی از اوضاع و احوال پدیده ها دست یابند. آن ها سعی می کنند 

ن، شناخت، دیدگاه ها و برداشت واقعیت را براي کسانی که درگیر مسائلند تفهیم کنند. براي این پژوهشگرا

 محققان اهمیت ویژه اي دارد.
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روش هاي کیفی در بردارنده مفاهیم اند. مکتب فرانکفورت نیز در آموزش جغرافیا به تکرار و تمرین این مفاهیم 

ین تأکید دارد. این مکتب معتقد است که تحلیل هاي جغرافیایی از نوع تحلیل هاي موشکافانه اند. البته نباید ا

 نکته را فراموش کرد که تحلیل هاي جغرافیایی کیفی بسیار مشکل تر از تحلیل هاي جغرافیایی کمی اند.

مسئله دیگر در مورد تأثیر مکتب فرانکفورت بر آموزش جغرافیا، این است که این رویکرد بر استفاده از روش هاي 

ي جدید را با توجه به شرایط زمانی و مکانی هدف سنتی در اموزش جغرافیا انتقاد می کند و به کاربران فناوري ها

خود قرار می دهد. امروزه در کشورهاي آمریکایی و اروپایی به کار گیري روش هاي جدید در آموزش جغرافیا 

جایگزین روش هاي سنتی شده است اما در کشورهاي در حال توسعه از جمله ایران، هنوز به کارگیري روش هاي 

جغرافیا متداول است. به طوري که در زمینه برنامه درسی  جغرافیا در تمامی سطوح سنتی در خصوص آموزش 

-16آموزشی در به کا گیري تکنیک ها و روش هاي مدرن آموزش پیشرفتی صورت نگرفته است) همان، صص

11.) 

 

 نتیجه گیري

 آلمان پاي نظریه انتقادي محصول گروهی از نئومارکسیتهاي آلمانی است که مکتب فرانکفورت را در

 گذاري کردند.بیشتر کارهاي مکتب به صورت انتقاد بوده اما هدف نهایی آن افشاي دقیق تر ماهیت جامعه است. 

جغرافی انتقادي با تأثیرپذیري از نظریه انتقادي و محیط طبیعی، زندگی پر رنج انسان را حاصل سرمایه داري 

 نه استثمار انسان را فراهم کرده است. مدرن می داند. از دیدگاه آن ها استثمار طبیعت زمی

جغرافی دانان  مکتب فرانکفورت عنوان متداول مبارزه با طبیعت را رها می کنند و به جاي آن مفهوم همراهی با 

 طبیعت را بر می گزینند.

تب در به طور کلی می توان نتیجه گرفت که نظریه انتقادي در تمام طول دوران ها تأثیر گذار بوده است. این مک

زمینه آموزش جغرافیا به استفاده از روش هاي کیفی تأکید می کند و به کارگیري روش هاي جدید در آموزش 

 جغرافیا را در کلیه سطوح آموزش را ضروري می داند.

      Abstract 

The aim of this paper is review of Frankfurt school views about geography and instructions of it. 

Paradigm of research is qualitative. Method of data gathering is archives and method of data 

analysis is description-interpretative. Results showed that Frankfurt school or critical theory is a 

critical school that notice to cultural levels more than other levels.  Aim of Frankfurt school is 

release of the human race. Basic concepts in critical theory are criticism of society problems. 

Frankfurt school influence in critical geography . They believed that destruction of natural 

environment is result of modern capitalism. The view point of critical geography, nature 

exploitation prepare the way for human exploitation.  Frankfurt school in geography instruction 
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emphasize upon qualitative researches. Qualitative researches include exact study of phenomena. 

Qualitative methods have concepts. Frankfurt school emphasize on repeat and exercise in  

geography  instruction. The view point of them, geographical analysis should be qualitative. 

Frankfurt school criticize from use of traditional methods in geography instruction. They  use  new 

technologies but in time and place conditions. 

Key words: Frankfurt school, Critical geography, Qualitative method, Geography instruction.   
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 نقش و اهمیت برنامه درسی ضمنی در فرایند یاددهی و یادگیری دانشجویان با نگاهی به برنامه درسی پنهان

 

 اله مرزوقی  فهیمه کشاورزي، دکتر رحمت

 

 چکیده

هاي درسی بایستی یادگیري پویا و منعطف دانشجویان را با تعلیم و تربیت در ابعاد مختلف رسمی و برنامه 

هاي درسی آموزش اي هدفمند ادغام نماید، تا رسالت نظام آموزش عالی و در بطن آن برنامهغیررسمی به گونه

هاي درسی داراي انواع و ابعاد مختلفی است، در این میان برنامه درسی عالی تحقق یابد. الزم به ذکر است برنامه

 منفی و نامناسب به دنبال دارد،هاي درسی، به معناي واقعی آن پیامدي پنهان به عنوان یکی از انواع برنامه

تواند پیامدهاي مثبت و و غیرهدفمند می امدانهغیرع ،شدهان طراحیدرحالیکه برنامه درسی ضمنی به صورتی 

نقش و اهمیت برنامه درسی ضمنی در منفی داشته باشد. با درک اهمیت این مسأله مطالعه حاضر با هدف بررسی 

دانشجویان  درصدد ارائه راهکارهایی  جهت توسعه ابعاد مثبت این نوع برنامه درسی فرایند یاددهی و یادگیري 

هاي یادگیري، و کسب باشد. بر اساس مطالعات صورت گرفته، مدیریت یادگیري دانشجویان، ایجاد فرصتمی

هاي درسی امهبرن تجارب ارزشمند در چارچوب نظام آموزش عالی مستلزم اتخاذ تدابیري است که بایستی در قالب

توان راهبردهایی همچون با آگاهی نسبت به این مهم میآموزش عالی و توسط کارگزاران مربوطه صورت گیرد. 

توجه به نیازهاي فراگیران، ایجاد عالقه و انگیزه در آنان، ارائه مطلوب محتواي آموزشی، توجه به کیفیت مکان و 

سازي نسبت به پیامدهاي ضمنی برنامه درسی، فراهم آگاهاي، زمان آموزش، در دسترس بودن منابع، اخالق حرفه

ساختن محیط مطلوب آموزشی، توجه به نقش الگویی استاد، توجه به کم و کیف قوانین و مقررات آموزشی، و 

بررسی تأثیر و پیامد هر یک از آنها بر دانشجویان، همچنین توجه به نوع تعامل دانشجویان در محیط آموزشی، 

اي که همسو با اهداف و رسالت و غیره را در محیط آموزشی ارائه نمود به گونهوحیه ابتکار و نوآوري ایجاد ر

 دانشجویان باشد. هاي رسمی کنار آموزش هاي ضمنی مثبت درساز یادگیريآموزش عالی زمینه

 وزش عالی. برنامه درسی، برنامه درسی ضمنی، برنامه درسی پنهان، فلسفه یادگیري، آم کلمات کلیدی:
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 مقدمه 

علم برنامه درسی امروزه قلمرو بسیار گسترده و مستقلی است که داراي رویکردها، نظریه و مباحث نظري و 

کاربردي فراوانی است که باعث شده است تا این حوزه تحت عنوان یک قلمرو علمی مستقل و در حال توسعه پا 

ع برنامه درسی یک قلمرو معرفتی است که به دلیل داشتن غناي در واق  (.1111به عرصه ظهور گذارد )مرزوقی، 

با این حال  این اند. اند و آن را تعریف کردهمفهومی هر یک از صاحبنظران از نقطه نظر خاصی به آن نگریسته

ابعاد، ها، ها، نظامها، رویکردها، مدلبرنامه درسی علمی است که به مطالعه و بررسی تاریخچه، نظریه"تعریف که 

ها، توسعه و تحقیقات و روند تحوالت فعلی و آتی عناصر، انواع، طراحی، مهندسی، اجرا، ارزشیابی، تحوالت، چالش

1پدیده برنامه درسی"
ها و ابعاد موجود در باشد، و کلیه مؤلفه(، تعریفی جامع می2017)مرزوقی،  "پردازدمی "

 گیرد. سایر تعاریف در بر می

هاي بسیاري از جمله داراي عناصر و مؤلفه یادگیري،-به عنوان نقشه یاددهیهاي درسی مهبر این اساس برنا

فرآیند  ،باشد. در این میانیادگیري می-یادگیرنده، یاددهنده، هدف، روش، زمان، مکان، و فرایندهاي یاددهی

اظهار به بسیاري  ندیشمندانا بوده و در این موردنظران صاحبتوجه  همیشه مورد آن یادگیري با توجه به اهمیت

طوري ه ب اند.دادهپاسخ بسیاري از سواالت را بر اساس آن و  اندپیرامون آن پرداختهپردازي نظر، پژوهش و نظریه

 "؟استکدام بر آن ثر ؤدهد و عوامل م ، چگونه رخ میچیست؟ یادگیري" توان با صراحت در مورد اینکه که می

 ( بحث و بررسی نمود. 1162)ابراهیم زاده، 

و بر اساس نظام تربیتی و آموزشی این نقش  هاي زندگی نمایان است در همه صحنه نقش یادگیريبه عالوه،        

باشد. چرا که عمده یادگیري تر میاي بارزتر و ملموسها به گونهدر مؤسسات رسمی همچون مدارس و دانشگاه

گیرد. درباره یادگیري باید اذعان تري در فضاي نظام آموزشی شکل میس درس و با دید وسیعدانشجویان در کال

( یادگیري رسمی را 2005) 2شود؛ کراسنمود، یادگیري به طور کلی به دو بخش رسمی و غیررسمی تقسیم می

شده و اتوبوس در آن ریزي به سوار شدن در اتوبوس تشبیه کرده است. مسیري که از قبل به طور یکسان برنامه

مسیر در حرکت است. یادگیري غیررسمی همانند دوچرخه سواري است که فرد دوچرخه سوار مسیر و سرعت 

( معتقدند یادگیري غیررسمی، 1111) 1کند. برخی از محققان همچون مارسیک و لیحرکت خود را تعیین می

دهند بیشترین سهم یادگیري از روش یبدون ساختار، تجربی و غیرسازمانی است. تمام تحقیقات نشان م

(.  زیرا در یادگیري غیررسمی، دستور کار، ساختار، 1111شود تا رسمی )نجفی و همکاران، غیررسمی حاصل می

-وجود ندارد، بلکه یادگیري به شکل ساده و ناآگاهانه روي می "ارائه دهندگان محتوا"توالی، برنامه یا کنترلی بر 

                                                   
1 - curriculum phenomenon 

2- Crass  
3 - Marsick and Volpe 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
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 (. 2006، 2رنل؛ ک2004، 1دهد )کونلن

شود، دهد که بیشترین سهم یادگیري از طریق یادگیري غیررسمی حاصل میهمچنین تحقیقات نشان می        

اما آنچه عمالً در حال وقوع است تمرکز و صرف هزینه بر روي یادگیري رسمی است و توجهی به این نوع 

هایش گویاي چنین ها و پویاییبا همه پیچیدگیشود. دنیاي کالس درس باشد، نمییادگیري که بسیار مهم می

شود، عالوه بر اینکه اي که توسط استاد در کالس درس تدریس میامر مهمی است. برنامه درسی تجویز شده

هایی که به یادگیري آورد.هاي غیررسمی نیز به ارمغان میهاي رسمی به دنبال دارد، مطمئناً یادگیريیادگیري

دهند، برنامه درسی ریزي شده در محیط آموزش عالی رخ مییررسمی، غیرعامدانه و غیربرنامهصورت ناآگاهانه، غ

تواند دستاوردهاي مثبت و منفی به دنبال داشته باشد و عموماً  توسط افراد با اصطالح اي است که میضمنی

ت، اشتباه به کار برده برنامه درسی پنهان که در معناي دقیق آن مبتنی بر یک برداشت خاص نومارکسیستی اس

برنامه درسی پنهان در معناي دقیق مبتنی بر یک برداشت خاص نومارکسیستی است که عمدتاً بر اهداف شود. می

هاي تربیتی و شبه تربیت سعی در اجتماعی، فرهنگی و سیاسی متمرکز است. در این برنامه با استفاده از روش

گردد. به عبارت دیگر، آنچه پرورش منش متناسب با نیازهاي نظام میها و القاي مشروعیت از طریق آموزش ارزش

نماید دستاوردهاي ضمنی است که منطبق با معناي دقیق واژه جکسون درباره برنامه درسی پنهان مطرح می

شود که دقیقاً برنامه درسی پنهان نیست. دستاوردهاي مورد نظر جکسون هنگامی برنامه درسی پنهان تلقی می

ریزان قبل از طراحی برنامه درسی وجود داشته باشند. چنین دستاوردهایی از لحاظ تربیتی نویات برنامهدر م

 (. 2017تواند مثبت باشد )مرزوقی، اساساً نمی

اي سیاسی به حوزه برنامه درسی دارد. در ( معتقد است مسأله برنامه درسی پنهان زاویه1161مرزوقی )       

و  "بازتولید"اسی نیز داراي ابعاد ضمنی و پنهان است که بایستی از منظر هر دو بعد نظریه همین راستا تربیت سی

مورد توجه، تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. براي مثال ساختار مدیریتی مدرسه، نحوه اداره کالس درس،  "مقاومت"

عضاً عمیق و مؤثر بر تربیت سیاسی ها و پیامدهایی ضمنی و بتواند داللترفتار و اقتدار مربی و مانند اینها می

فراگیران داشته باشد و باعث شود تا آنان نگرش خاصی نسبت به زندگی، آموزش و سیاست پیدا کنند. بر این 

اساس مقاله حاضر با هدف بررسی نقش و اهمیت برنامه درسی ضمنی و دستاوردهاي آن در فرایند یاددهی و 

اه این نوع برنامه درسی، و بیان نقش و کارکردهاي تربیتی آن در مقابل یادگیري دانشجویان سعی در تبیین جایگ

 برنامه درسی پنهان دارد. 

 

 

                                                   
1 - Conlon 

2 - Cornel 
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 مبانی نظري:

را مورد مطالعه قرار  1، پدیده برنامه درسی2یا به عنوان یک رشته یا قلمرو علمی 1برنامه درسی به عنوان یک علم

برنامۀ درسی یک مدرسه، یا یک درس یا یک کالس درس را  (، 2002)4(. از دیدگاه آیزنر2017دهد )مرزوقی، می

تربیتی، براي یک یا  -بینی شده دانسته که به قصد دستیابی به نتایج آموزشیاي از وقایع از قبل پیشمجموعه

اي از اند. و یا در تعریف دیگر برنامه درسی محتواي یک درس و مجموعهآموز در نظر گرفته شدهبیش از یک دانش

اف اجرایی است و یا تجربه طراحی شده براي یادگیري است که معلم قصد دارد در پایان درس فراگیر آن را اهد

 (.1111؛ فتحی واجارگاه، 1112؛ فتحی واجارگاه، 1165؛ نقل در قورچیان و همکاران، 1115بیاموزد )اولیوا، 

دارد. لذا تعریف جامع که بتواند همه انواع  گوناگونی "انواع"نیست، بلکه  "نوع " الزم به ذکر است، برنامه درسی

برنامه درسی مانند برنامه درسی قصد شده، اجرا شده، آموخته شده، ضمنی، پنهان، عقیم، محذوف، مغفول، تهی، 

هاي درسی هاي بسیاري از انواع برنامهبندي(. طبقه2017باشد )مرزوقی، و غیره در بر گیرد، امکان پذیر نمی

هاي درسی پنهان و که بر اساس هدف مطالعه حاضر در این بخش به بررسی دو نوع از برنامه صورت گرفته است

 شود. ضمنی پرداخته می

حوزه برنامه درسی پنهان، یکی از قلمروهاي مهم مطالعاتی در رشته مطالعات برنامه درسی است. در خصوص 

هاي گوناگونی مطرح شده  ها و تعریف راه با توصیفهاي متعدد هم معنا، مفهوم و ابعاد برنامه درسی پنهان، دیدگاه

القائات سیاسی و عقاید  ،(. در واقع در این نوع برنامه درسی در معناي واقعی و حقیقی آن2017ت )مرزوقی،اس

شود و نوعی فریب، اغواگري و سواستفاده از تربیت و اي مشروع جلوه داده میغیرمکتوب مراجع قدرت به گونه

(. بنابراین این نوع برنامه درسی کارکرد تربیتی ندارد و عمدتاً نرم 2017گیرد )مرزوقی، ورت میبرنامه درسی ص

 گرایی است.  افزار سلطه

ها، هنجارها، ( برنامه درسی پنهان را شامل تدریس ضمنی، غیررسمی و غیرملموس نظام ارزش1151قورچیان)

متأثر از کل نظام تربیتی و ساختار و بافت جامعه به شمار هاي غیرعلمی مدارس می داند که ها و جنبهطرز تلقی

آید. شیوه مدیریت و رهبري، سیاست گذاري ها، برنامه هاي درسی آشکار و نحوه ي اجراي آن، برنامه زمانی می

کالس ها، نحو گروه بندي یا کالس بندي دانش آموزان، قوانین و مقررات مدرسه، مقررات انضباطی، روش هاي 

تنبیه و روش هاي ارزشیابی از جمله عوامل بسیار مهم در شکل گیري برنامه درسی پنهان هستند. به تشویق، 

عنوان مثال در ارزشیابی اگر معلم دانش آموز ضعیف را مورد تحقیر و سرزنش قرار دهد، طرز تلقی و نگرش منفی 

ها و جبران شکست ها از دست بدهد.  را در او تقویت می کند و دانش آموز ممکن است اعتماد خود را به توانایی

                                                   
1 - As a sience 

2 - Scientific field or discipline 

3 - Curriculum phenomenon  

4 - Eisner 
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 این نگرش منفی و کاهش اعتماد بخشی از برنامه درسی پنهان است.

از یک سو، و 2و نظریه انتقادي 1توان از دو منظر رویکرد نو مارکسیستی مقوله برنامه درسی پنهان را می      

رسد آنچه که در  به نظر می .از سوي دیگر مورد بحث و بررسی قرار داد 4و نظریه انطباق 1رویکردهاي کارکردگرا

نامیده می شود، دیدگاهی است که عمدتاً و اساساً از سوي نو « برنامه درسی پنهان» معناي دقیق آن 

است. این در حالی است که طرح این مفهوم از سوي  ها و نظریه پردازان انتقادي مطرح گردیده مارکسیست

اي کارکردگرایی، ضرورتاً مبتنی بر پیش فرض هاي کامالً سیاسی، اجتماعی و انقالبی مورد نظر رویکرده

رویکردهاي انتقادي و مارکسیستی در طرح مباحث پیرامون برنامه درسی پنهان، نمی باشد. از منظر صاحبنظرانی 

( و مانند اینها در برنامه 1167)5(، شور1160)7(، شاپیرو1167) 7(، آرون وایتس و ژیرو1110مانند مایکل اپل )

نیستند)به نقل از  پاینار و 6درسی پنهان باید به بررسی کارکردهایی در برنامه هاي درسی پرداخت که مشهود

( بر این باور است که کارکرد مفهوم برنامه درسی 1111)1(. اما در مقابل کورن بلث241: ص1117همکاران، 

ا اینکه واقعاً موضوعی براي بحث و بررسی جدي باشد. اما باید گفت که است، ت 10پنهان تنها نوعی برچسب زنی

اي بسیار با اهمیت و قابل  درسی پنهان را مقوله ها، صاحبنظران موضوع برنامهعلیرغم برخی از اختالف برداشت

د که، کلیه درسی وجود دار (. در مقابل برنامه درسی پنهان، نوعی دیگر برنامه2017دانند )مرزوقی،  بررسی می

دستاورهاي پیش بینی نشده اي را در بر می گیرد که به طور واقعی، اما قصد نشده در جریان آموزش حاصل 

( این نوع برنامه درسی نه در جایی نوشته شده است و نه معلمی آن را 1151)11گردد. از نظر بنسون اشنایدر می

دهد)به نقل از مرزوقی، صر خود آن را تعلیم میکند، بلکه محیط آموزشی با تمام خصوصیات و عناتدریس می

تواند داراي ابعاد باشد و میدستاوردهاي برنامه درسی ضمنی عموماً غیرهدفمند می(. بنابراین 16، ص2004

 مثبت و منفی باشد.

صه توان وجه اشتراک و افتراق این دو نوع برنامه درسی را به صورت زیر خالبر اساس آنچه ذکر گردید می      

-نمود. ویژگی مشترک هر دو نوع برنامه درسی )ضمنی و پنهان( آنست که هر دو به صورت ناخودآگاه اجرا می

تري نسبت به برنامه درسی ضمنی دارد. دستاوردهاي برنامه شوند. البته برنامه درسی پنهان جنبه عمومی و کلی

                                                   
1 - Neo- Marxist approach 

2 - Critical theory 

3 - Functionalist 

4 - Correspondence Theory 

5  - Aronwitz and Giroux 
6 - Shapiro 

7 - Shor  

8 - Evident 
9 - Cornbleth 
10 - Labelling 
11 - Benson snyder 
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دستاوردهاي برنامه درسی پنهان از لحاظ  که باشد. در حالیدرسی ضمنی به لحاظ تربیتی مثبت و منفی می

تواند حتی در تقابل با تواند مثبت تلقی گردد. گاهی دستاوردهاي برنامه درسی ضمنی میتربیتی اساساً نمی

تواند تحت عنوان فرهنگ و ضدفرهنگ مطرح شوند، که عمدتاً اهداف برنامه درسی پنهان باشد، مباحثی که می

(. با آگاهی نسبت به نقش تعیین کننده و غیر قابل 2017ید فرهنگی است )مرزوقی، مبتنی بر نوعی رویکرد تول

آوري ترین ابزار فراهمها به عنوان بنیاديدانشگاه هاي درسی در راستاي تحقق اهداف و رسالتانکاري برنامه

اهمیت برنامه  دانش، تجربه و مهارت دانشجویان براي عرضه خدمات به جامعه مقاله حاضر به بررسی نقش و

 درسی ضمنی در فرایند یاددهی و یادگیري دانشجویان پرداخته شده است.  

 

 شناسیروش

باشد، بر این اساس براي و ماهیت موضوع، روش مطالعه به صورت کیفی و اسنادي می با توجه به ویژگی  

 ,Springer, Science direct, , Ebsco, Emeraldهاي اطالعاتی هاي خارج از کشور از پایگاهدستیابی به پژوهش

ISI, Eric, Francis & Taylor   استفاده شده است و براي دسترسی به منابع داخل کشور ضمن استفاده از کتب

هاي اطالعاتی بانک مقاالت نشریات کشور، پایگاه اطالعات پژوهشی جهاد دانشگاهی، پایگاه موجود، از پایگاه

 علمی ایران، سیویلیکا، نورمگز، نمامتن استفاده گردید.مدارک و اطالعات 

 

 هایافته

 یادگیري دانشجویان-اهمیت برنامه درسی ضمنی در فرایند یاددهی  

ها، یادگیري است. انسان مخلوق عادت، و زندگی اجتماعی انسان هاي اثرگذار بر پیشرفتترین مؤلفهیکی از مهم

توان گفت انسان ترین اساس زندگی انسان است. به عبارت دیگر میضروريعادات نتیجه یادگیري و یادگیري 

(، دانشگاه را یکی از 2005 و همکاران ) 1(. در این راستا بوید76: 1161هاي خود است )کریمی، محصول یادگیري

عه همه جانبه در ، توانمندي و توسدانند که باید به اعتالي خالقیتهاي اجتماعی میترین نهادترین و سازندهمهم

هاي روز دنیا و کاربرد آن در مسائل مختلف از هاي جدید و دریافت دانشهر جامعه منجر شود، زیرا منشأ دانش

هاي است، چرا که برنامههاي درسی الزامیبرنامه ضرورت توجه بهگیرد. بر این اساس ها صورت میطریق دانشگاه

ترین تدبیر نظام آموزشی براي ارترین وجه اعالم پیام و عملیاتیدرسی به عنوان قلب نظام آموزش عالی، آشک

( که با نظارت و 2002هاي یادگیري و کلیه تجاربی است )آیزنر، مدیریت یادگیري شاگردان، شامل فرصت

هاي دانشجویان طراحی و و نگرش مسئولیت نظام آموزشی و به منظور ایجاد تغییرات مطلوب در دانش، مهارت

                                                   
1 - Boyd 
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(. در تعریف جامعی از مقوله 1112دهد )اژدري و همکاران، شود و عملکرد آنان را مورد ارزیابی قرار میاجرا می

ها، ها، رویکردها، مدلتوان گفت برنامه درسی علمی است که به مطالعه و بررسی تاریخچه، نظریهبرنامه درسی می

ها، توسعه و تحقیقات و روند ی، تحوالت، چالشها، ابعاد، عناصر، انواع، طراحی، مهندسی، اجرا، ارزشیابنظام

1پدیده برنامه درسی"تحوالت فعلی و آتی 
 (. 2017)مرزوقی،  "پردازدمی "

اي است که دانشجویان دیپلم در این راستا برنامۀ درسی دانشگاهی، تجربیات آکادمیک رسمی شده        

هاي مطالعاتی تدوین ها یا برنامهها که به همراه دورهنامهبگیرند. این برها را در دانشگاه فرامتوسطه بایستی آن

شوند پیترز ها، کار آموزشگاهی و تجربیات نیز میهاي آموزشی، سمینارها، مجموعه سخنرانیاند شامل کارگاهشده

درسی آموزش عالی، به عنوان یک طرح علمی است که در بر  (.  بطور کلی برنامه2000، نقل در مازولی، 1114)

گیرنده هشت عنصر متفاوت از جمله هدف، محتوا، توالی، یادگیرندگان، فرایندهاي یادگیري، منابع آموزشی، 

(. بنابر تعاریف ذکر شده از صاحبنظران، برنامه درسی 1115ارزشیابی و اصالح و تعدیل است )استارک و التوکا، 

الی مجموعه دروسی است که به صورت عامدانه و غیرعامدانه در قالب محتوا به صورت رسمی و آموزش ع

-گردد تا صالحیتها در جهت بهبود یادگیري دانشی، نگرشی و مهارتی دانشجویان ارائه میغیررسمی در دانشگاه

گیرد. در این بین نقش هاي الزم جهت پاسخگویی به محیط درونی و بیرونی در دانشجویان شکل ها و شایستگی

باشد، زیرا این نوع برنامه درسی عمدتاً به برنامه درسی ضمنی در یادگیري فراگیران دو چندان میو اهمیت 

 باشد و به( می2017ریزي شده، غیرعامدانه، غیررسمی، غیرقابل مشاهده )مرزوقی، صورت برنامه درسی غیربرنامه

شود که به سادگی قابل درک نیست، ولی بخشی از آنچه را که یعنوان بخشی از فرایند آموزشی محسوب م

هاي اطراف همانند خانواده، جامعه، ها در ابعاد مختلف در محیطدهد. این برنامهشود را تشکیل میآموخته می

 ها بر روي فرایند یادگیريها و پارکبازار، تلویزیون، رادیو، اینترنت، مدرسه، سینما، کالس درس، ورزشگاه

گذارند. در واقع هدف برنامه درسی ضمنی، نتیجه آن و فرآیند رسیدن دانشجویان به صورت غیررسمی تأثیر می

باشد؛ بدیم معنا که به هدف، اعالم شده و مشخص نیست. عنصر یادگیري جزء الینفک برنامه درسی ضمنی می

شده است. برخی از محققان مستقیماً از برنامه درسی ضمنی یادگیري چیزهایی غیر از اهداف تصریح شده و اعالم 

اند )تقوي پور و غفاري، ها بهره گرفتهها و نگرشها و برخی دیگر، از اصطالح ارزشاصطالح یادگیري ارزش

باشند ( معتقد است که عواملی وجود دارند که جزء برنامه درسی نمی1167(. در تأیید مطلب فوق  ملکی )1166

ریزان و دست اندرکاران تعلیم و تربیت نیز پنهان هستند، اما در فکر، عواطف و رفتار و از دید و مشاهده برنامه

نمایند. قوانین و مقررات، جو فراگیر اثرگذارند و حتی در اغلب موارد مؤثرتر از برنامه درسی رسمی عمل می

ز طریق این نوع برنامه اجتماعی محیط آموزشی و تعامل استاد و دانشجو از اهم این عوامل هستند. فراگیران ا

                                                   
1 - curriculum phenomenon 
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هاي مختلفی همچون احترام، ها و نگرشدرسی با انواع دانش علمی، اجتماعی، تاریخی، اقتصادي، سیاسی،  مهارت

صداقت، سعه صدر، همدردي، وطن پرستی، تعهد و مسئولیت پذیري، توجه به نفع عموم، برابري، رعایت قانون و 

هایی را بیاموزند که براي ها، مفاهیم و نگرشتوانند دانش، مهارتین میشوند. آنها همچنمقررات و غیره آشنا می

 گردد. پرورش آنها خطر آفرین بوده و تهدید محسوب می

تواند به اشکال مختلفی همچون تأثیر بر روحیه علمی به هر حال دستاوردهاي مثبت برنامه درسی ضمنی می 

استاد و جلب توجه وي براي کسب موفقیت، ایجاد و تقویت روحیه فراگیران، انجام رفتارهاي پسندیده، تعامل با 

پذیري، ابتکار و نوآوري، خود پنداره مثبت، افزایش میزان اعتماد به نفس، افزایش حس کنجکاوي و مسئولیت

ها هاي متعددي در بگیرد، احساس لذت از مواجهه با شخصیتتواند پاسخپذیرش این هنجار که براي هر سوال می

هاي نهادهاي سیاسی و حتی ارزش گذاري متفاوت براي مواد درسی مختلف، بار ارزشی ناخواسته در حوزهو 

بگیرد. در این  عقیدتی، یادگیري رفتارهاي اجتماعی متفاوت، حس مشارکت جویی، نگرش به درس و استاد شکل

ه خوبی شناسایی کرد و با اتخاذ تدابیر راستا بایستی کلیه عوامل تأثیرگذار بر روي فراگیران در محیط آموزشی را ب

مناسب و به نحو مقتضی شرایط براي تحقق انسان شایسته و کامل در راستاي اهداف متعالی نظام آموزش عالی 

هاي دانشجویان، ایجاد فرصت جهت فراهم ساخت. برخی از این تدابیر عبارتند از: توجه به عالیق و توانمندي

فیت ارائه محتوا، بررسی قوانین و مقررات آموزشی به صورت مداوم، توجه به نوع شکوفایی استعدادهایشان، کی

ارائه تسهیالت و خدمات در محیط آموزشی، نوع الگوي رفتاري افراد در محیط آموزشی اعم از استادان، کارکنان، 

  .دانشجویان و غیره، فضاي تعاملی حاکم در محیط آموزشی

 

 گیرينتیجه

سعه دانش، پرورش نیروي انسانی متخصص، افزایش درک بین المللی، پرورش مهارت جستجوي حقیقت و تو 

استدالل و کنجکاوي افراد، پرورش توانایی برقراري ارتباط اجتماعی در افراد، پرورش متخصصان شایسته، تربیت 

یش سطح کیفی هاي مناسب براي ایفاي نقش در دنیاي کار، کمک به افزامعلمان و محققان آینده، پرورش مهارت

هاي استدالل انتقادي، برخی هاي قبل از دانشگاه، رشد و پرورش توانایی فکري و هوشی افراد، پرورش مهارتدوره

ها و تحوالت محیطی بایستی هایی است که آموزش عالی در جهت تحقق آن متناسب با پویاییاز رسالت

؛ 1161؛ مدهوشی و نیازي، 1111یمنی،  ؛2007، 2نلین و همکارا ؛2014، 1راهبردهایی اتخاذ نماید )بریولنگو

اي باشد که با هاي درسی بایستی به گونهدر این میان طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه(. 1164عارفی، 

دهی به هویت واقعی آنان میسر گردد ایجاد محیط یادگیري پویا زمینه رشد و شکوفایی دانشجویان و شکل

                                                   
1 - Barrioluengo 

2 - Lin et al 
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هاي درسی یادگیري پویا و منعطف دانشجویان را با تعلیم و تربیت در ابعاد مختلف که برنامه (. چرا2017، 1)برنچ

درسی ضمنی دو (. در این میان نقش و اهمیت برنامه2011، 2نماید )احمد و پارسونزرسمی و غیر رسمی ادغام می

گیرد که به طور اي را در بر میبینی نشدهباشد، زیرا این نوع برنامه درسی کلیه دستاوردهاي پیشچندان می

گردد. در واقع فراگیر در ( در جریان آموزش حاصل می5: 2017واقعی اما قصد نشده و غیررسمی )مرزوقی، 

دهد. صرف نظر از  محیط آموزشی با تمام خصوصیاتش، آن را آموزش میگیرد، و محیط آموزشی است که یاد می

 در معرض فراگیراند، یا برنامه درسی تا چه حد پیشرفت کرده است،  یستهتا چه اندازه متبحر و شا مربیاناین که 

خاصی به زندگی و نگرش  ، رویکردآنها به مروراست. گاه سخنی از آن در میان نبوده  گیرند که هیچ چیزي قرار می

وان با ت(. با آگاهی نسبت به این مهم می1111د)مهرمحمدي، کنن خاصی نسبت به تحصیل و یادگیري پیدا می

اتخاذ رویکردها یا راهبردهایی همچون توجه به نیازهاي فراگیران، ایجاد عالقه و انگیزه در آنان، ارائه مطلوب 

اي و غیره محیط محتواي آموزشی، توجه به کیفیت مکان و زمان آموزش، در دسترس بودن منابع، اخالق حرفه

هاي ساز یادگیريف و رسالت آموزش عالی زمینهآموزشی با کیفیت و مطلوبی فراهم ساخت که همسو با اهدا

 دانشجویان گردد.   هاي رسمی درکنار آموزش ضمنی مثبت در

 گردد: در این زمینه توجه به موارد زیر پیشنهاد می

 ( آگاه سازي مربیان و استادان از پیامدهاي ضمنی برنامه درسی 1

 ( فراهم ساختم محیط مطلوب آموزشی 2

 لگویی استاد ( توجه به نقش ا1

 ( توجه به قوانین و مقررات آموزشی و تأثیر و پیامدهاي هر یک از آنها بر فراگیران 4

 ( توجه به نوع تعامل فراگیر در محیط آموزشی 7

 ( ایجاد روحیه ابتکار و نوآوري در اساتید و دانشجویان 7

The Role and Importance of Implicit Curriculum in the Process of Teaching and Learning, 

With regard to the Hidden Curriculum 

Abstract: The curricula should be integrated with dynamic and flexible students learning in 

various aspects of formal and informal education, to actually do the mission of higher education 

and within the curricula of higher education. It should be mentioned that the curricula has different 

types and different dimensions, and one type of curriculum is hidden curriculum that has negative 

and inappropriate consequences. This study provide guidelines for the development of implicit 

curriculum in positive aspect, the process of teaching and learning. According to the performed 

studies, Students learning management, creating learning opportunities, and obtaining valuable 

experience in the context of higher education system requires policy action that should be taken 

                                                   
1 - Branch 

2 - Ahmed & Parsons 
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molds curriculum of higher education and by relevant agencies. With awareness of this important 

matter an approach or strategies such as attention to learners' needs, creating interest in learners, 

provide the optimum educational content, considering to the quality of the location and time of 

training, resource availability, professional ethics, , providing desirable educational environment, 

considering the role of professor, attention to educational rules and regulations, the impact and 

consequences of each of them on student, attention to comprehensive interaction in the learning 

environment can be adapted and It is important to create initiative and innovation of the teachers 

and students.  

Keyword: curriculum, implicit curriculum, hidden curriculum, philosophy of learning, higher 

education.  
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 های اساسی  گیری بخش: نقش، وظایف و جهت تعلیم و تربیت در مقام نهاد هویت

 

 8بابک شمشیري 3مختار ذاکري

 

 چکیده:

هایی که  ي هویت بوده است. یکی از عرصه ي بشري از آغاز تاکنون مسئله ترین موضوعات جامعه یکی از حیاتی

این است که به   ي تعلیم و تربیت است. تالش نگارندگان بر شود، حوزه شدت در آن مطرح می ي هویت به مسئله

اقداماتی که نظام تعلیم و تربیت در ایفاي مجموعه در ارتباط بامفهوم پدیدارشناختی هویت هاي  استنتاج داللت

نقش، وظایف و از اینکه استسؤال اصلی پژوهش عبارت. بپردازندانجام رساند،  بخشی بایستی به نقش هویت

چیست؟ این پژوهش از اشکال پژوهشبخشی  هاي اساسی نظام تعلیم و تربیت در ایفاي نقش هویت گیري جهت

ي اول، اقداماتی هستند که  دستهدهد  . نتایج نشان می استنتاجی انجام شده است-هاي فلسفی و با روش تحلیلی

رسد که عبارتند از   انجام کار با متربی باید به در سطوح باالي نظام تعلیم و تربیت و قبل از رویارویی پرورش

هاي  یابی، پاالیش، شناسایی و معرفی زمینه هویت ي تعلیم و تربیت پیرامون مسیر باالبردن سطح آگاهی مجموعه

فرهنگی. چنانچه تعلیم و  ي روابط بین هاي هویتی و توسعه مناسب هویتی، مدیریت منابع هویتی، برابرسازي زمینه

اندرکاران تعلیم و  بخشی، دست یابی را آگاهانه پیموده باشند و در مقام هویت تربیت و عناصر آن، خود مسیر هویت

هاي هویتی را در  یافتن مؤلفه هاي ظهور زمینه ،نحو مناسب تدارک ببینند بخش را به هاي هویت ، زمینه تتربی

ي هویتی را ایجاد  شدن فراگیر به چرخه هاي مناسب یادگیري فراهم سازند و امکان وارد فراگیران با ایجاد موقعیت

 طی کند. جریان هویتی مسیر صحیح خود را  ،توان انتظار داشت می ،کنند

 هاي ضمنی تربیتی : هویت، عمل تعلیم و تربیت، مفهوم پدیدارشناختی هویتی، داللتواژگان کلیدی

 

 مقدمه:-1

ساز شده بود را مرور  برایش مسئله ،"من چه کسی هستم"زمین که سؤال   گر از مغرب حال یک پرسش شرح

ي اجتماعی سطح پایین  از یک پیشینه ،یالدپیش از م 167کنیم: وي یک جوان سی و دو ساله بود که در سال  می

نویسد که من خودم را پشت  اش می در میالن ایتالیا رسیده بود. وي در زندگینامه ،به یک منزلت اجتماعی باالیی

اي  تبدیل به خانه ،ام کردم که خود درونی سرم قرار داده بودم تا  از دیدن خودم امتناع کنم چرا که احساس می
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نجات  ،کند، تنها زمانی از این وضعیت بحرانی مقابلم قرار گرفته و از من جداست. وي بیان می شده است که در

عنوان یک مسیحی و  را مطالعه کرد. در آن زمان وي احساس کرد که به یافت که جذب کتاب مقدس شد و آن 

وستین بود. آگوستین در عنوان یک فرد کامالً جدید، دوباره متولد شده است. این شخص، سَنت آگ طور به همین

اي از یک فرد خودآگاه نسبت به زمان و فرهنگ و خود موجودش فراهم  روایت دراماتیکش براي ما، توصیف اولیه

آگاهی است. روایت  ي هویت و خوداکتشافی و خود مشغولی غرب از مسئله یکی از آغازگران دل ،رو آورد و از این

توضیحی و خودسنجی است  گري، خوداکتشافی، خود سشگر مباحث خودجستجوگري، خودپر بیان ،وي

 (.14)همان:

برانگیزترین موضوعاتی دارد که از آغاز  زمین، اشاره به یکی از مهمترین و چالش روایت فوق از مغرب

شناسان،  شناسان، انسان شناسان، روان ي اهالی مذهب، فیلسوفان، ادیبان، جامعه دغدغه،کنون تا،آفرینش

من چه "است. مفهوم هویت با پرسش  ، بودههویتاندرکاران تعلیم و تربیت، تحت عنوان  دست گذاران و سیاست

پاسخی از سوي افرادي که  ،اي هاي حیات انسانی همواره مطرح بوده و در هر دوره از نخستین دوره "کسی هستم

 اند، به خود گرفته است. زیسته ي خاص و بافت منحصربفردمی در آن دوره

توان افراد  ي انسانی قدمت دارد. می ي خود تجربه اندازه به ،انسان براي درک جایگاهش در طبیعتجستجوي 

هاي باستان تا حال  از زمان  انسان   ي ماهیت اند را یافت که درباره زیادي که از بزرگترین متفکران دوران خود بوده

اند. در این میان فلسفه و مذهب در پردازش  هاند و نظریاتی مطرح ساخت ي نقاط جهان تأمل کرده در همه ،حاضر

اند بطوریکه در یونان و هند باستان، حکماي بزرگ از جمله سقراط  مفهوم هویت انسانی در تاریخ بشر پیشگام بوده

شناسی و  شناسی، روان ي معاصر نیز، علم انسان کردند. در دوره ، افراد را به فهم خود ترغیب می1و یاجناوال کیا

 اند.  توجه زیادي به این مفهوم داشته ،ناسیش جامعه

ي  گیري هویت در آن مطرح است، حوزه شدت درگیر و فرایند شکل ي هویت به هایی که با مسئله یکی از حوزه

هاي مختلف، یاري رساندن فرد در جهت رسیدن به معنایی  ي مکاتب تربیتی در دوران دغدغهتعلیم و تربیت است. 

اي محوري است. از  بوده است چرا که داشتن اصالت براي داشتن یک زندگی خوب دغدغهاز هویت اصیل و عامل 

هاي تعلیم و تربیت و مفاهیم رشد فردي و هویت همواره از اهمیت  نظر تاریخی ارتباط بین مفاهیم و ایده نقطه

و پرورش پیشرو، اثرگذار هاي تربیتی از افالطون گرفته تا آموزش  خاصی برخوردار بوده و در شمار زیادي از فلسفه

ي کانت که بشر تنها با تعلیم و تربیت آدم تواند شد و آدمی چیزي نیست، جز آنچه تعلیم و  بوده است. این جمله

ي  ي دو مفهوم هویت و تعلیم و تربیت اشاره دارد. در بیان رابطه سازد، بیش از هر مطلبی به رابطه تربیت از او می

ي اساسی را در  کنیم، یک هدف و وظیفه تعلیم و تربیت در طول تاریخ نگاه می این دو مفهوم، وقتی به عمل

                                                   
1-yajnavalkya 



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

1111 

هاي مشخص و موردانتظاري از هویت در  توانیم، بیابیم و آن ایجاد وضعیت هاي تربیتی می ها و نظام ي دوران همه

علیم و تربیت و هویت شده و ارتباط نزدیکی است که بین دو مفهوم ت فراگیران بوده است. با توجه به مطالب ارائه

گرفته از  پردازي صورت آمده پیرامون مفهوم ي پژوهش برآنیم که با استفاده از دانش فراهم وجود دارد، در ادامه

نحو  ، بایستی در پیش گیرد تا هویت فراگیران به براي پرورش هویت  ، مسیري را که نظام تعلیم و تربیت هویت

 .رسی و تحلیل قرار دهیم، مورد بر مطلوب و پویایی شکل گیرد

تنها در ایفاي نقش، بلکه از مقدمات  ضرورت بحث از هویت، در این است که داشتن تعریفی از خود، اولین قدم، نه

ص حدود آن،  ي هویت، در میان یک گروه و یا یک ملت معلوم باشد و در خصو بودن است. اگر تکلیف مقوله انسان

طور کلی  کنند و ثانیا جامعه و گروه به نفسمی به تک افراد، احساس اعتماد تکشود، اوالً  حاصل  اجماع نظري کلی

 (.41-40: 1167بینند )رجایی،  جهت و هدف خود را مشخص می

 

 پیشینه ي پژوش -8

(، رضایی و جوکار 1165(، گودرزي )1166(، نصري )1165چون، ابوالحسنی ) در داخل کشور، کسانی هم

(، ساجدي 1164(، جوانی )1167(، ذوالفقاري )1162)  (، راهدار1166) اض (،فی1165) (، شمشیري 1166)

(، ابراهیمی 1164(، معینی علمداري)1165(، ربیعی)1110(،خسروي )1161(، قیصري )1161(، عیوضی )1164)

 اند. ( به بررسی این مفهوم پرداخته1110رعفت جاه و شکوري)1110(،اخگري)1161)

دیگر طرح  سویی سازي مفهوم هویت و از هاي مشابه دیگري که در جهت روشن هشهاي فوق و پژو رغم تالش علی

توجه و کارگشا پیرامون این مفهوم از  هاي درسی به انجام رسیده است، نگاه تربیتی شایان ي هویت در کتاب مسأله

یک مسأله،  ي یک مسیر صورت نگرفته است و همچنان هویت به عنوان گران داخلی و همچنین ارائه سوي پژوهش

ي این خالء پژوهشی و تربیتی بر آن است تا تلویحات این مفهوم را  رو نگارنده با مشاهده کند. از این خودنمایی می

کلی،  طور در فضاي تعلیم و تربیت مورد تحلیل قرار دهد و با این اقدام، گامی هرچند کوچک، به جلو بردارد. به

خنان و نظرات زیاد در این حوزه، کمتر صورت گرفته است. این در حالی رغم س ي هویت، به نگاه تربیتی به مسأله

هاي  رسد؛ چرا که این شیوه نظر می ي تعلیم و تربیت، بیش از پیش به است که لزوم بررسی این مفهوم در حوزه

وي را تربیتی است که فرد را صاحب اندیشه، منتقد و صاحب هویتی اکتسابی یا اصیل، پرورش داده و یا این که 

ویژه در نظام تربیتی ما، با توجه به شرایط  آورد. این به موجودي منفعل و مقلد و داراي هویتی تجویزي بار می

 خاص کشورمان که شرح آن گذشت، نیازمند توجه بیشتري است. 

تی مفهوم پدیدارشناخهاي  استنتاج داللتاین است که به   شده، تالش نگارندگان بر با توجه به مباحث مطرح

انجام رساند،  بخشی بایستی به مجموعه اقداماتی که نظام تعلیم و تربیت در ایفاي نقش هویتدر ارتباط با هویت 
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هاي اساسی نظام تعلیم و تربیت در  گیري نقش، وظایف و جهتاز اینکه استسؤال اصلی پژوهش عبارت. بپردازد

 چیست؟بخشی ایفاي نقش هویت

 

 روش شناسی -0

 .  استنتاجی انجام شده است-هاي فلسفی و با روش  تحلیلیاین پژوهش از اشکال پژوهش 

 

 یافته هاي پژوهش:-4

هاي  یابی، مؤلفه هاي معنایی هویت ها و بنگاه عنوان منبع در بحث هویت با سه مفهوم اساسی مبانی هویتی به

عنوان مراحل و سطوح اساسی  یابی به بنیادین هویتهاي  یابی و فرایند عنوان بایدها و ضروریات هویت هویتی به

شوند. از  یابی را شامل می یابی رویارو هستیم. این سه عنصر، در واقع سه ضلع اصلی مثلث هویت جریان هویت

  یابی پیشنهادي پژوهش بر این سه عنصر کلیدي استوار است که در ادامه به تشریح آن هاي مدل هویت رو پایه این

 .1پردازیم می

یابی است که در  ها و فرایندهاي بنیادین هویت عضوي متشکل از مبانی، مؤلفه اي سه مجموعه ،این مدل

 شود: صورت زیر نمایش داده می به ،ترین شکل ابتدایی

 

 یابی یتهاي هویتی       ،          فرایندهاي هو مبانی                ،         مؤلفه                           

 

ي مبنایی هویتی است. پس از اینکه  گرفتن فرد در یک زمینه یابی با قرار بر اساس این مدل، شروع فرایند هویت

شود که  ي ویژه براي وي حاصل می ي هویتی مواجه شد، یک تصویر اولیه از حضور در آن زمینه فرد با یک زمینه

هایی از وضعیت جدید هویتی  ي این تصویر، نشانه راستاي توسعهتعینی است. فرد در  معادل با فرایند خروج از بی

ي استقرار هویتی  تعینی تا مرحله ي خروج از بی هاي هویتی نیز در حد فاصل مرحله دهد. مؤلفه را در خود بروز می

ت که ي زیر اس شوند، شامل مجموعه ها که در قالب فرایندهایی مجزا محقق می یابد. این مولفه در فرد ظهور می

 گران است. ي تاریخی پژوهش حاصل تامل پدیدارشناسانه

 

 

                                                   
1 اي تفصیلی در رساله مطرح شده  گونه گانه به گر موجود است. تمامی جزئیات مربوط به عناصر سه ي دکتري پژوهش شرح کامل مدل در رساله -

 است.
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 مندي، تعهد، معناداري ارتباط، ادراک شخصی، وحدت، تجربه، اقتدار، تأییدپذیري، ارزش             

 مشغولی، ثبات، مندي، دل مندي، طرح مندي، جهت سودمندي یا کارایی، تدوام، تمایز، نشان            

 انعکاس، هماهنگی یا تجانس، کلیت یا تمامیت، پیوند، پذیرش، برجستگی                   

 

 مشاهده است: بندي کرد که در جدول زیر قابل توان در هشت مجموعه، دسته هاي فوق را می در یک معنا، مؤلفه

 هاي مرتبط مؤلفه ي اصلی مؤلفه

 پذیرش، پیوند، تعهد ارتباط

 ادراک شخصی، معناداري آگاهی

 تاییدپذیري مندي ارزش

 مندي مندي، طرح هماهنگی، کلیت، جهت وحدت

 تداوم ثبات

 انعکاس، تمایز، دل مشغولی مندي نشان

 برجستگی، کارایی اقتدار

 - تجربه

یک از   ي مطلوبی طی شود و معیارهاي مربوط به هر گونه یابی به ي اول از فرایند هویت چنانچه دو مرحله

گردد که در این مرحله، وضعیت  ي استقرار هویتی می نیز براي فرد محقق شود، فرد وارد مرحلههاي هویتی  مؤلفه

یافتن با یک مبناي جدید  شدن و تماس شود. باید توجه کرد که به محض وارد هویتی در فرد درونی و تثبیت می

فرد درگیر یک جریان هویتی  و یابی شروع  ، فرایند هویت ي مبنایی این زمینه  هویتی و احساس حضور فرد در 

هویتی وجود ندارد و فرد باید   ي جدید شدن با این زمینه شود. در این مرحله، راه گریزي براي فرد از درگیر می

هاي مختلفی  آمده را مشخص کند. بین این رویارویی اولیه تا استقرار هویتی، وضعیت پیش  وضعیت جدید   تکلیف

و چه با اشکاالتی مواجه شود،   اي مطلوب طی  گونه جریان هویتی به در این بین، چه وجودآمدن دارند که  امکان به

 ي هویتی در انتظار فرد خواهد بود. ي هویتی براي فرد پابرجا خواهد بود و یک وضعیت ویژه دغدغه

ي یک  سطهوا ي حضور به شدن در عرصه تعینی و وارد یابی با خروج از بی ي هویت در تکمیل مطالب فوق، پروسه

صورت کلی براي  تصویري اولیه از خود را به ،شود. این مواجه هویتی آغاز می  ي مبنایی تقابل و درگیري با زمینه

یابی  خود براي هویت خودي گیري این تصویر اولیه، به فرد به آن تعین بخشد. شکل ،کند که الزم است فرد ایجاد می

شده را فراهم  ي ایجاد تصویر نهایی و تثبیت زمینه ،هاي هویتی ؤلفهکرد خود در تحقق م کافی نیست. فرد با عمل

گذارد. فرایند پایانی  نمایش می به ،هایی که درگیر آن است فرد عالئمی از موقعیت ،کند. در فرایند دوم می

کند و فرد خود را  فرایندي اساسی است. در این مرحله است که جریان هویتی در فرد استقرار پیدا می ،یابی هویت
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 شود.  یابد. فرد بخشی از جریان هویتی و جریان هویتی بخشی از فرد می غرق در آن زمینه می

کند. مبانی، مجموعه  می یابی را ایفا در ارتباط با مبانی هویتی باید گفت که مبانی نقش مصالح و امکانات هویت

ها براي فرد وجود داشته  هایی است که امکان رویارویی با آن و پدیده  ها، حاالت درونی، مفاهیم ها، موقعیت بافت

. الزم  یابی است ي هویت ي یک شرایط ویژه ها را تجربه کند. هر یک از مبانی فوق، ایجادکننده باشد و فرد عمالً آن

عبارتی تقابل و درگیري با مبانی،  شدن است به مند مبانی، یک ظرفیت بالقوه براي هویت است، بیان شود که وجود

شود بلکه باید  یابی به شکل مطلوبی ایجاد نمی پروراند اما لزوماً فرایند هویت ي ایجاد هویت در فرد را می نطفه

 ي شرایط نیز مهیا گردد.  بقیه

هاي ضمنی مفهوم پدیدارشناختی هویت در  داللتهش به تشریح ي پژو شده، در ادامه با توجه به مباحث مطرح

 پردازیم. آموزش و پرورش می

دهی هویت مطرح  گیري و شکل آید، الجرم بحث از چگونگی شکل میان می هرجا صحبت از تعلیم و تربیت به

داد شده است و  قلم ي اصلی تعلیم و تربیت هاي مختلف تعلیم و تربیت دنیا، وظیفه آفرینی در نظام شود. هویت می

طرح است  حال یک سوال جدي قابل اند. بااین را مستلزم تعلیم و تربیت عمومی دانسته یابیِ فراگیران  اساساً هویت

گر نخستین  مجموعه اقداماتی  شود. از نظر پژوهش بخشی می که تعلیم و تربیت چگونه موفق به ایفاي نقش هویت

 از اقدامات یا وظایف مقدماتی است.  انجام رساند، عبارت این نقش بایستی به را که نظام تعلیم و تربیت در ایفاي

 یابی:  ي تعلیم و تربیت پیرامون مسیر هویت باالبردن سطح آگاهی مجموعه -1-1

بخشی به فراگیران بایستی در اولین اقدام، هویت خویشتن را درک کند و بعد از  تعلیم و تربیت در مسیر هویت

ون مفاهیم اساسی تعلیم و تربیت صورت پذیرد. مجموعه اقداماتی در این دو حوزه صورت آن، بازتعریف پیرام

بخشی به فراگیران است و نقش مقدمه را  سازي نظام تعلیم و تربیت براي هویت ي آماده پذیرد، درواقع مرحله می

کلیدي تعلیم و تربیت،تنها یک دارد. بازتعریفی از مفاهیم تعلیم و تربیت، یادگیري، معلم، فراگیر و سایر مضامین 

ي دست  ي نظام آموزش و پرورش رسوخ پیدا کند و کلیه گام است؛ الزم است که این مفاهیم به نوعی در بدنه

جا، نظام تعلیم و  اي که در این ها آگاهی یابند. مسئله نوعی از آن اندرکاران نظام تعلیم و تربیت و حتی اولیا به

ي آموزش و پرورش و  شده به بدنه ، چگونگی واردسازي این تعابیر از مفاهیم بازتعریفشود تربیت با آن رویارو می

یابی، آگاهی  طور طبیعی، براي موفقیت در امر هویت هاي معلم و فراگیر از آن است. به سازي شخصیت ویژه آگاه به

تربیت که عامدانه اقدام به ي تعلیم و  شدن مسیر هویتی، امري ضروري است. این مسئله در حوزه از چگونگی طی

کند، از اهمیت بیشتري برخوردار است. مفهوم کلیدي که در ایجاد این آگاهی  هاي هویتی می ایجاد وضعیت

ي پدیده یا رویدادي  آن پرداخته شود، سناریوي فرهنگی است. سناریوي فرهنگی دانش عمومی درباره بایستی به

کنندگان  به شرکت  چنین کنند و هم این سناریوها رفتار را هدایت میکنندگان وجود دارد.  است که در ذهن شرکت
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گویند که چه انتظاراتی باید داشته باشند. آموزش سناریوي فرهنگی و در مفهوم وسیعتر کلمه، فعالیت  می

: 1161ي آگاهانه )استیلگر،  گیرد و نه از راه مطالعه طور ضمنی از طریق مشاهده و مشارکت صورت می فرهنگی به

جا به معناي یادگیري  که در این  یابی ساختن فراگیران از چگونگی طی مسیر هویت (. در ارتباط با آگاه11-14

ها و مراحل  چنین سایر مضامین تربیتی مستقیماً نباید به آموزش این مفاهیم و چگونگی پیمایش گام است، و هم

هاي یاددهی و  ق طراحی و سازماندهی فعالیتیابی به فراگیر اقدام کرد بلکه بایستی معلم از طری هویت

مستقیم متوجه سازد که مسیر یادگیري از مسیر  طور غیر ساختن شرایط مناسب آموزشی، فراگیران را به فراهم

هاي  هاي یادگیري، تلقی فراگیر از یادگیري، پیمودن مسیر و گام ي موقعیت که در همه گذرد. زمانی یابی می هویت

و این تلقی، بخشی از تصویر ذهنی فراگیر از چگونگی یادگیري و تبدیل به یک الگوي یادگیري یابی گردید  هویت

توان گفت که سناریوي فرهنگی در مورد مفهوم یادگیري و براي فراگیران ایجاد و این دانش تبدیل  گاه می شد، آن

ي آموزش نیز محقق شود،  نحوه به فرهنگ آموزشی شده است. این سناریو بایستی در مورد معلمان و تلقیشان از

شدن  یادگیري نیز طراحی و سازماندهی طی-هاي یاددهی ي آموزش و فعالیت ها از نحوه معنا که تلقی آن این به

ي انتقال اطالعات نیست بلکه یک  در این تعبیر، آموزش، مهارت ساده  یابی از سوي فراگیران شود. مسیر هویت

از پیچیدگی که طبیعی و ضروري است. ایجاد این آگاهی از مضامین  فعالیت فرهنگی پیچیده است؛ نوعی

شود  معلم محقق نمی هاي تربیت هاي رسمی و آکادمیک در محیط شده در معلمان صرفاً از طریق آموزش بازتعریف

اي طراحی و سازماندهی شود که  گونه هاي فرهنگیان بایستی به معلم یا دانشگاه بلکه فضاي کلی مراکز تربیت

 هاي تربیتی به این دانش دست یابند. طور ضمنی و درحین فعالیت معلمان به

کنیم.  یابی را مطرح می ي دیگر در ارتباط با لزوم باالبردن سطح آگاهی پیرامون مسیر هویت حال، یک مسئله

کرده  طور مشخص و آگاهانه فکر بار هم به که در مورد وضعیت هویتیشان حتی یک بسیاري از افراد بدون این

کنند. این مسئله که به نبود  حس نمی عنوان یک نیاز مبرم  را به دهند و معموالً آن باشند، به حیات خود ادامه می

یابی است  ي یکی از اشتباهات تاریخی در مورد فرایند هویت یابی اشاره دارد، دربردارنده هوشیاري در مسیر هویت

عنوان یک نیاز  است. اگرچه بیشتر افراد، آگاهی از هویت را بههاي مختلف حیات بشري تکرار شده  که در دوره

نوعی با وضعیت موجود  زا که به هاي چالش پندارند، بارها حالت بحران هویتی را بر اثر برخورد با موقعیت نمی

از  دانند که مشکل اند؛ هرچند که از ماهیت این بحران آگاه نبوده و نمی خوانی ندارد، تجربه کرده هم  هویتی

که حالت  شود تا زمانی بودن وضعیت هویتیشان است. یکی از دالیل این اشتباه، این است که تصور می نامطلوب

که از یک هویت  طوري بحران هویتی به سراغ فرد نیامده باشد، وضعیت هویتی فرد یک وضعیت مطلوب است، به

هویت و  تواند اشکال شبه ه این دو، نبوده و میکه حاالت هویتی فرد محدود ب یکپارچه برخورار است؛ غافل از این

توان به نداشتن طرح   گونه است. دلیل دوم را می جعل هویت را نیز به خود بگیرد و در بیشتر موراد نیز این
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ي جوامع سنتی و پیش از  ي هویتی از سوي افراد نسبت داد. شاید در شرایط ساده مشخص و هوشیارانه

ر بودند که بدون این آگاهی دست به تلفیق هویتی زده و از حالت بحران هویتی شدن، مردم هنوز قاد صنعتی

که امکان  اي از ابهام است اما با توجه به شرایط جدید جوامع بشري و این دور باشند که این نیز البته در هاله به

وضعیت هویتی براي فرد  شدت افزایش یافته است، وجود ناآگاهی نسبت به هاي متضاد هویتی به رویارویی با زمینه

کند. این مقدمه، ضرورت موضوع آگاهی در بحث هویت را بیش از پیش نشان  مشکالت متعددي را ایجاد می

یابی و هم هوشیاري نسبت به وضعیت  دهد. این آگاهی، هم داشتن دانش کافی در مورد چگونگی مسیر هویت می

عنوان  شود. تعلیم و تربیت به هر زمان و مکانی را شامل می موجود هویتی براي هر یک از عناصر تعلیم و تربیت در

ي تعلیم و تربیت  بردن آگاهی کل مجموعه کند، بایستی باال نهادي که آگاهانه اقدام به پرورش هویت فراگیران می

 توجه قرار دهد. عنوان مهمترین هدف، مورد مورد هویت خود، به و در رأس آن فراگیران را در

 

 هاي مناسب هویتی: پاالیش و معرفی زمینهشناسایی،  -3-8

هاي هویتی  گیرد، جریان هاي هویتی شکل می جا که هویت در یک محیط واقعی و در ارتباط کامل با زمینه ازآن

عنوان یک  ي تعلیم و تربیت به لحاظ وظیفه این هاي هویتی است. از بینندگان زمینه آورندگان و تدارک آن فراهم از

هاي مناسب و تأثیرگذار هویتی به فراگیران است. موفقیت فراگیر در  شناسایی و معرفی زمینهبخش،  نهاد هویت

 کرد تعلیم و تربیت است.  یابی به جریان مطلوب هویتی قبل از هر چیز دیگر، وابسته به این عمل دست

هاي هویتی و در پی  نهشود، کثرت زمی ي فوق با آن روبرو می یکی از مسائلی که تعلیم و تربیت در انجام وظیفه

امکان رویارویی فراگیر با   طور بالقوه هاي بیشماري است که به آن، بحث آزادي و محدودیت در مواجهه با این زمینه

هاي رویارویی فراگیر  جا که کانال ها وجود دارد. سؤال این است که آیا باید محدودیت شدید اعمال شود، تا آن آن

که فضاي رویارویی را کامالً آزاد گذاشت؟ آنچه مسلم است، امکان اعمال  را بست یا این  هاي جدید با زمینه

هاي جدید ازجمله فضاي  ها و زمینه توجه به تنوع مسیرهاي رویارویی فراگیر با موقعیت محدودیت کامل با

هاي  تمامی زمینهگذاشتن فرد در گزینش  طرفی آزاد شدن وجود ندارد. از ي جهانی ي مجازي و پدیده گسترده

کردن فراگیران با  که رویارو کند و این که فرد را با تضادهاي متعدد هویتی رویارو می ي این واسطه هویتی نیز به

هاي ملی و بومی براي حفظ وجه تمایز هویتی و  جمله زمینه از تعلیم و تربیتهاي موردنظر نظام  برخی از زمینه

رو وجود یک مجموعه  این زامی است، اساساً اقدام صحیحی نیست. ازي تمایز، امري ال یابی به مؤلفه دست

تربیت هوشیار در این راستا، چند  یک تعلیم و رسد.  نظر می گر عمل کنند، الزم به هایی که در مقام پاالیش مالک

 دهد.  مالک را موردتوجه قرار می

هاي بافتی دارد که هویت  ا ویژگیسنجی است. وضعیت مطلوب هویتی ارتباط مستقیمی ب مالک نخست موقعیت
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بودن هویت، امري نسبی بوده و یک هویتی که  ها، مطلوب بودن این ویژگی گیرد. با توجه به خاص در آن شکل می

زا باشد و یا برعکس. این مطلب  جا مطلوب است، امکان دارد، در جاي دیگر و براي گروه دیگر بحران در یک

ي هویتی لزوماً نشان از برتر و  بودن یک زمینه  چنین جدید کند. هم را منتفی میخود بحث تقلید هویتی   خودي  به

ي تعلیم و  سنج است. نخستین وظیفه مدار و موقعیت لحاظ تعلیم و تربیت امري بافت این بودن آن ندارد. از مناسب

هاي  ر ادامه، شناخت زمینهي دقیق بافت و موقعیتی که فراگیر از آن متأثر بوده و د تربیت در این معنا، مطالعه

 قرادادن آن در جریان عمل تربیتی است. هویتی مناسب و مبنا

شود بایستی خود  یابی تعلیم و تربیت گزینش می هایی که براي هویت دومین مالک این است که هر کدام از زمینه

ژه یک وضعیت هویتی ویژه را هاي هویتی وی ثباتی برخوردار باشد. رویارویی فراگیر با زمینه از هویت مشخص و با

ي مشخص از  خصوص وقتی تعلیم و تربیت، فراگیر را در مقابل یک مجموعه همراه خواهد داشت. دراین براي وي به

گیري یک هویت مشخص و ویژه را در فراگیران دارد.  انتظار شکل طور ضمنی  دهد، به هاي هویتی قرار می زمینه

هاي هویتی، خود یک گام در راستاي  تمایز زمینه  یابی تضادي ندارد چراکه هویتخود با فرایند  خودي این مسئله به

ها براي  ي کفایت و ظرفیت این زمینه ي نظام تعلیم و تربیت مطالعه یابی است. در چنین حالتی، وظیفه هویت

اي داراي ظرفیت، ه است. منظور از زمینه  نظر شخصی طرفانه و بدون اعمال اي بی گونه سازي فراگیران، به هویت

شده برخوردار  و از هویت مشخص و تثبیت  طی کرده یابی را  هایی هستند که خود، مسیر هویت دسته از زمینه آن

هایی مدنظر است که از یک بار معنایی مشخص برخوردار بوده، ارزشمند و موردتأیید  عبارتی زمینه باشند؛ به

  برخوردار باشند، کارایی الزم را براي فرد داشته باشند، دارايباشند، برآمده از تجربه و از وحدت درونی 

فرد باشند، موردپذیرش فرد قرار گرفته و از هماهنگی و انسجام کافی برخوردار  هاي ویژه و منحصربه مشخصه

هاي هویت ملی و  چنین برجسته جلوه کنند. براي این منظور الزم است، تعلیم و تربیت زمینه باشند و هم

یابی مطلوب  هایی که براي وضعیت زمینه  چنین ها وجود دارد و هم لمللی را که امکان رویارویی فراگیر با آنا بین

 ي دقیق، گزینش کند.  اند را شناسایی و پس از مطالعه هویتی مناسب هستند اما در حاشیه قرار گرفته

جاست  بار از همین هویتی براي اولین هاي تضاد هاي هویتی است چرا که ریشه مالک دیگر سازگاري درونی زمینه

هاي هویتی آموزشگاهی و از سوي دیگر  از یک طرف هماهنگی زمینه   آورند. در این راستا،  که سر بر می

اندرکاران تعلیم و تربیت قرار  اي با جریان بیرونی بایستی مدنظر دست سازي مدرسه سوسازي جریان هویت هم

گونه است  گیرد که معموالً آن محیط آکادمیک و یا تحت حمایت آن شکل می گیرد. تنها بخشی از هویت فرد در

گیرد.  اي از هویت در محیط محلی، ملی و جهانی شکل می ي درسی لحاظ شده است و بخش عمده که در برنامه

سازي  تسوسازي جریان هوی هم ها را شناسایی کرده و در راستاي  تعلیم و تربیت با آگاهی از این مسئله آن محیط

کند. در ارتباط با محیط جهانی، تعلیم و تربیت بایستی این آگاهی را در خود  اي با جریان بیرونی عمل می مدرسه
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کند، لزوماً  المللی بسیار باشکوه و برجسته جلوه می هاي پرطمتراق هویتی که در سطح بین بپروراند که آن زمینه

ي  هاي اولیه ها با زمینه خوانی آن زمینه بلکه باید هم  شود میي جوامع به جریان مطلوب هویتی ختم ن براي همه

 شده باشد. هویتی فراگیر، مشخص و محرز 

هایی که در کار هستند،  ي دست یابی، همه شود. در بحث هویت ي ظریفی است که با ظرافت ایجاد می هویت پدیده

هاي آن با هم هماهنگ است و اساساً با هارمونی شناخته  ي بخش صدا باشند؛ همانند موسیقی که همه بایستی یک

عیار  بخشی، بایستی از یک انسجام و هماهنگی تمام شوند. در این راستا، تعلیم و تربیت در مسیر هویتی می 

سرعت درصدد رفع آن برآید. تضاد در بحث  خوانی به برخوردار باشد و به محض احساس هرگونه تضاد یا ناهم

هاي تضاد را باید در نطفه خشکاند که براي  روست که ریشه آورد. ازاین همراه می ضادهاي بعدي را بههویت، خود، ت

 ي تعلیم و تربیت است. این منظور، نیاز به یک نظام وارسی مداوم در عرصه

ی و هاي هویتی بوم روست که اولویت با زمینه فرد است؛ ازاین هاي متمایز و منحصربه مالک چهارم اتخاذ زمینه

هاي هویتی ملی و بومی باید گفت که  در خصوص اهمیت زمینههاي فرهنگی و اجتماعی است.  جمله زمینه ملی از

ها رغبت داشته باشد و  آن  شود که فراگیر بدون قید و شرطی به از اهدافی ناشی می  ي شخصیت،  نیروهاي سازنده

ي  واسطه هاي هویتی به تواند با زمینه ه فراگیر میمیزان زیادي وابسته به ارتباطی است ک مندي به این عالقه

نظر خود  که بتوانند هویت مورد این اشتراک فرهنگی و اجتماعی برقرار سازد. حتی کشورهاي استعمارگر نیز براي 

 هاي بومی و ملی هاي هویتی خود با زمینه استعمارشان ایجاد کنند، اقدام به تزویج زمینه ي مورد را در افراد جامعه

 پذیرش سازند.  هاي هویتی موردنظرشان را قابل ها و وضعیت کردند تا از این طریق زمینه این جوامع می

هاي هویتی پیچیده به جریان  فهم و پرهیز از واردسازي زمینه هاي هویتی قابل پنجمین مالک اتخاذ زمینه

بودن آن نیست، هرچند که هویت در  هبودن هویت لزوماً به معناي پیچید سازي تعلیم و تربیت است. مطلوب هویت

هاي  ترین زمینه هاي قوي هویتی با اتخاذ پیچیده برقراري جریان  هاي خاص خود را داراست.  هر حالت پیچیدگی

هویتی مربوط به جوامع دیگر که فرد قادر به برقراري ارتباط با آن نیست، تنها با استناد به اعتبار جهانی آن، 

هاي فراملی را، البته پس از پاالیش، در ایجاد جریان هویتی  در مواردي نیاز است، زمینهشود، هرچند  حاصل نمی

رسند،  نظر می ظاهر، ساده به هاي بومی و ملی که به مطلوب لحاظ کرد. در بسیاري از موارد با رجوع به زمینه

وب هویتی را رقم زد. این هاي مطل توان از تحمیل پیچیدگی اضافی به جریان هویتی جلوگیري کرده و جریان می

تواند  هاي هویتی، می ي زمینه بیننده عنوان تدارک عنوان یک مالک در ایفاي نقش تعلیم و تربیت به نکته به

فهم و هضم ملی  هاي قابل ي اول شناسایی دقیق زمینه جا، در درجه ي تعلیم و تربیت در این اثربخش باشد. وظیفه

ي جهانی  ي خودي و موقعیت جامعه حاضر جامعه سازي آن با شرایط حال اسبي دوم من المللی و در درجه و بین

 است.
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رسد. در  نظر می ي به هاي مناسب هویتی ضرور هاي فوق، پیمودن چهار مرحله در اتخاذ زمینه با توجه به مالک

ي  در مرحله شوند. هاي هویتی که از ظرفیت مناسب برخوردار هستند، شناسایی می ي زمینه اولین مرحله، کلیه

ي  هاي جامعه شوند که متناسب با وضعیت فعلی هویتی و ویژگی هایی گزینش می ها، آن دوم از بین این زمینه

هاي  هایی که براي فراگیران موردنیاز است و با عالیق و رغبت فراگیر باشند. در سومین مرحله، آن دسته از زمینه

فهم  ایی که با سطح رشدي فراگیران تناسب داشته و برایشان قابله ها مناسبت دارد، و در آخرین مرحله زمینه آن

 شوند.  باشند، گزینش می

هایی است.  هاي هویتی با چنین ویژگی کارگیري زمینه اندرکاران نظام آموزشی، شناسایی و به  ي دست وظیفه

بود چراکه تعلیم و تربیت ها متمرکز  حال بایستی این کار بدون غلوکردن و دروغ صورت گیرد و بر واقعیت بااین

پذیرش و  ها را براي زندگی در دنیاي واقعی آماده کند. مندکردن فراگیران، آن دنبال این است که از قبال هویت به

 یابی  مطلوب است. کلید هویت ها، شاه رویارویی با واقعیت

تعلیم و تربیت دنیا باید یک  هاي است که، رجوع تعلیم و تربیت به نظام  ي آخر در این قسمت از بحث این نکته

ي جدید به میدان هویتی از سوي  واردسازي یک زمینه. گونه تقلیدي باشد دور از هر رجوع آگاهانه و هدفمند و به

نظام تربیتی بایستی از روي آگاهی و متناسب با شرایط موجود هویتی صورت گیرد. یک نظام تعلیم و تربیت 

ها، صرفاً  آوردن دانش کافی از آن دست هاي آموزشی دیگر کشورها و به نظام گاه بدون بررسی دقیق هوشمند، هیچ

ي خود، توانسته است کارساز باشد، دست به تقلید نخواهد زد  خاطر که آن نظام تعلیم و تربیت در جامعه  این به

ان هویتی را فراهم بحر  ي ایجاد آورد بلکه زمینه دست نمی بخشی موفقیتی به تنها در ایفاي نقش هویت چراکه نه

 کند می

 

 مدیریت منابع هویتی: -3-0

ي  کلی توسعه طور شدن و به جمله فضاي مجازي، جهانی ي عواملی از واسطه جا که در شرایط جدید جامعه، به ازآن

ي  هاي متنوع هویتی وجود دارد، مدیریت هویتی شامل انتخاب آگاهانه ارتباطات، امکان رویارویی فراگیران با زمینه

ها در زمان مناسب، سازماندهی  ساختن فراگیران با این زمینه ریزي جهت مواجه هاي مناسب هویتی، برنامه زمینه

ها و نهایتاً  ، ایجاد هماهنگی بین زمینه ها ي آگاهانه با آن ي هویتی و هدایت فراگیران در مواجه ها دقیق زمینه

ران، یک مأموریت دشوار را براي نظام تعلیم و تربیت اعمال یک کنترل و نظارت دائمی بر جریان هویتی فراگی

 تعلیم و تربیتاندرکاران امر  ي دست ي وسعت کار مدیریت منابع هویتی، همه واسطه رو و به کند. ازاین ایجاد می

دولتی نیاز است تا در بهبود کیفیت جریان مدیریت هویتی   هاي و نهادها و کمیته گران  اعم از معلمان، تسهیل

 م شوند. سهی
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ي  درخصوص نظام تعلیم و تربیت در ایفاي نقش مدیریت منابع هویتی، بروز یک واکنش مناسب در مقابل پدیده

ي فرهنگی خود را ترک گوید تا با  شدن این نیست که فرد پیشینه شدن، امري ضروري است. معناي جهانی جهانی

شدن و  ي جهانی ه ازطرفی جداساختن خود از پدید . فرهنگ جدید تلفیق شود و یک معنا از هویت جهانی را بیابد 

العمل مناسبی باشد بلکه بایستی  تواند عکس ، نمی گرفتن آن نیز با توجه به گستردگی روزافزون این پدیده نادیده

اي را  دنبال راهی براي تزویج بارآور بود. بسیاري از کشورهاي دنیا ازجمله ژاپن، چین و هند چنین تجربه به

گران  یکی از وظایف مهم آموزش 1110تا 1120هاي  اند. براي مثال آموزش و پرورش ژاپن در بین دهه داشته

ي صنعتی کشور معرفی  ي توسعه ژاپنی را یافتن راهی براي تزویج فرهنگ ژاپنی با فرهنگ غرب در بحبوحه

ژاپنی شامل برقراري بندي سخت به روح  ها دنبال کردند، کوشش در جهت پاي کند. خط اصلی که ژاپنی می

پرستی از یک سو و کسب  بندي به اخالق و میهن مناسبات اجتماعی ملی، تعهد به والدین، احترام به امپراتور، پاي

اي  ي آموزش و پرورش ژاپن ساختن فرهنگ ژاپن تازه ي دانش غربی از سوي دیگر بود. مأموریت آن دوره پیگیرانه

عنوان مبنا بود. در هند شخصیتی به نام تاگور که  ها به با هویت ملی ژاپنیهاي غربی و تطبیق  ي فرهنگ با تصفیه

(. 1176کرد )کانل،  جویی می هاي شرقی و میان شرق و غرب پی دار آموزشی بود، مناسباتی را بین فرهنگ سردم

ت که هاي هویتی جدید اس شدن، نگریستن به چشم یک مجموعه از زمینه رویکرد مناسب در ارتباط با جهانی

رو فرد بایستی همان واکنشی که نسبت به یک  این صورت بالقوه یک ظرفیت و فرصت هویتی باشد. از تواند به می

آن اشاره داشتیم. خوبی  تر به نمایش گذارد که پیش دهد، در این رویارویی نیز از خود به نشان می  ید ي جد زمینه

یتی فرد را نسبت به وضعیت موجودش خودآگاه کرده و با هاي جدید هویتی در این است که نظام هو چنین زمینه

سازد. بنابراین یک نظام تعلیم و تربیت هویتمند،  ي خودانتقادي را فراهم می سؤاالت احتمالی، زمینه ایجاد عالمت 

صورت نیاز اقدام به بازآفرینی  هاي جهانی رویارو شده، دست به سنجش فرهنگ خود زده و در شجاعانه با فرهنگ

هایی  هاي هویتی، بایستی تالش ي زمینه المللی به حیطه هاي بین کند. در مقابل واردساختن زمینه رهنگ خود میف

ي پیوندش با  واسطه هاي هویتی ملی و محلی به دنیا صورت گیرد که تعلیم و تربیت به هم، در معرفی زمینه

 اي مناسب براي این امر باشد.  تواند روزنه فرهنگ می

 

 هاي هویتی: برابرسازي زمینه -3-4

کلی براي هر فرد انسانی، این است که امکان  طور و به یابی یکی از نکات اساسی درمورد جریان مطلوب هویت

که مسیر  شرط این طور بالقوه وجود دارد؛ البته به اي به مندي مطلوب در هر جامعه سمت جریان هویت حرکت به

ه که در مدل هویتی و مباحث قبل، شرح آن گذشت، طی شود. گون ها، آن یابی در تمامی بخش هویت

معنا  این ها در هویت است، به"ترین"ها، وجود بحث  ي دوران هاي هویتی در همه خصوص، یکی از گرفتاري دراین
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ترین،  ترین، مستمرترین، گسترده ت ، ارزشمندترین، کارآمدترین، باثبا عنوان بهترین که یک نوع هویت به

ترین و سرآمدترین هویت طرح شده است که به بحث سیاست هویت  پذیرش ترین، مورد ین، برجستهمعنادارتر

ي یک دولت یا  هاي عمده و به اصطالح مرکزي که معموالً حاصل توطئه . در مقابل این جریان1شود مربوط می

ي این  بوده که در زیر سایهنشین  هاي اقلیت و حاشیه هاي هویتی، جریان ي خاصی است، سایر جریان گروه یا طبقه

ي آشکار آن از سوي استعمارگران اروپایی  هاي آن موجود است. نمونه اکنون نیز مصداق شوند و هم هویت واقع می

دایی از فرهنگ  ز شود که با ارزش ي بیستم یافت می جمله فرانسه و ایتالیا و انگلیس در آفریقا در اوایل سده از

ها، نظامی  ساختن قردادهاي اخالقی و تربیتی آن تقادات و سنت و طرق شرعی و متزلزلاعتنایی به اع بومیان و بی

ي مستعمراتی  عنوان نظام برتر به محدوده ، فرهنگ و اخالق اروپایی بود را به هایی که متعلق به آموزش از ارزش

کند.  عنوان هدف دنبال می ا بههاي پایدار هویتی ر کردند. تعلیم و تربیت نهادي است که ایجاد وضعیت خود القا می

چنین  رسد، کسب آگاهی و هم  انجام اقدامی که براي تحقق این هدف بایستی از سوي نظام تعلیم و تربیت به

هاي هویتی است  ي هویتی و تالش در راستاي ایجاد برابري زمینه بخشی نسبت به این توطئه سازي و آگاهی روشن

ي کثرت  ي ایده هاي هویتی مناسب و توسعه بعدي در ارتباط با زمینه گرا و یکنحصار که نیازمند گذر از یک دید ا

و تثبیت این ایده که   ي ظرف هویتی جامعه است. توسعه عبارتی توسعه هاي هویتی مطلوب و به و تنوع جریان

رند، از اقدامات بخشی مطلوب را دا هاي درونی خود، امکان و توان هویت هاي مختلف هویتی با اتکا به ظرفیت زمینه

هاي هویتی یک  هاي مطلوب در بسترهاي مختلف هویتی است. این اقدام در سطح زمینه اساسی در ایجاد جریان

آن اشاره  تر به هایی که پیش المللی با رعایت مالک سطح بین ملت مشخص بدون اعمال محدودیت خاص و در 

هایی که در یک  ساختن هویت جا باید بر خارج دومین تالش تعلیم و تربیت در این .انجام رسد داشتیم، بایستی به

هاي اقلیت متمرکز باشد؛ این یک تالش  آوردن هویت در حاشیه اند و از طرفی از قرار گرفته فضاي نابرابر، در مرکز 

وارد شده و عمالً مقابل  معنا که تعلیم و تربیت در مواقعی باید به بحث سیاست هویت این اي است به فراحوزه

در هویت هنوز هم ادامه دارد  "ها ترین"گیري کند. بحث  اصطالح برتر موضع هاي هویتی به گذاران جریان سیاست

افزاید. در  کرد تعلیم و تربیت می رسد پایانی براي آن نباشد. این مسئله بر اهمیت این بعد از عمل نظر می و به

ویژه  رفته و البته کارا، به حاشیه هاي به ا باالبردن اعتماد مخاطبانش نسبت به زمینهسومین اقدام، تعلیم و تربیت ب

یابی فراگیر را پیش  هاي داخلی هویتی هر جامعه دارد، عمل هویت هاي بومی و ملی که ریشه در ظرفیت زمینه

سوي خود نظام تعلیم و  ها از ي نخست شناخت دقیق و اعتماد به این ظرفیت ي این امر، در درجه برد. الزمه می

 تربیت است.

هاي هویتی اشاره  ها و وضعیت ي مستقل و معتبر براي هر کدام از زمینه بعد دیگر برابرسازي به وجود یک حوزه

                                                   
 رجوع شود. 56ي  براي اطالعات بیشتر به بحث سیاست هویت در فصل دوم،  صفحه -1



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

1142 

تبع آن،  و به  هاي هویتی، در راستاي ایجاد نظام هویتی مطلوب، الزم است که هر زمینه دارد. در ارتباط با زمینه

خود را داشته  ي مخصوص به بایستی حیطه  ها دار و استقالل نسبی برخوردار باشد. این زمینهوضعیت هویتی از اقت

چنین  ها نباشد هم ي گروه خاص و یا بازنمایی و انتقال عالمت یک سري ایده ي ایده باشند و جایگاهی براي ارائه

ي  شود که در عمل، چنین زمینه میهاي هویتی فرد نباشند. این امر باعث  ها و وضعیت ي سایر زمینه زیر سلطه

چنان پابرجا  هاي رقیب استقامت نشان داده و هم خود بتواند در مقابل زمینه هویتی، با پذیرش مسئولیت و اتکا به

عنوان یک مالک از سوي تعلیم و تربیت پنداشته شود. البته نباید استقالل را  باقی بماند. این نکته بایستی به

اي که هویت با آن رویاروست، حفظ استقالل درحین حفظ رابطه است.  ؛ مسئله تعبیر کردمعناي انزواطلبی  به

ها را حفظ کرده که البته این  هاي هویتی باید اوالً استقالل زمینه ي زمینه بیننده تعلیم و تربیت در نقش تدارک

کند که فراگیر  وم شرایطی را ایجاد ي د و در درجه  دهد ها انجام می کار را با حفظ ارتباط و تعامل با سایر زمینه

هاي هویتی را بیافریند که از استقالل و  ها درک کرده و نهایتاً وضعیت این معنا از استقالل را در ارتباط با زمینه

ي خود برخوردار باشد. چنانچه تعلیم و تربیت در ایفاي این نقش موفق باشد، این معنا از  ي عمل ویژه حیطه

گر  خصوص، حالت مطلوب، بیان یابد. دراین عمل تبلور می صورت استقالل ر منتقل شده و بهاستقالل به فراگی

هاي هویتی امکان بروز و برجاگذاشتن اثر را داشته باشند، هیچ یک از  شرایطی است که هر یک از وضعیت

بر باشند و یک جریان ها در یک حالت برا ي وضعیت هاي دیگر در حاشیه قرار نگیرد، کلیه نفع وضعیت ها به وضعیت

ي  ي تأکید خود را تنها بر یک زمینه اي را درنظر بگیرید که همه ها وجود داشته باشد. جامعه تعاملی مداوم بین آن

شود، عمالً کنار  ها شنیده می ها را اگرچه ظاهراً اسمی از آن ي زمینه گذارد و بقیه هویتی مثالً فرهنگ سنتی می

ي  دهد. در چنین جامعه شدت کاهش می ها را به ي عمل و اثرگذاري آن که حیطه گذارد و یا این می

هاي مختلف در سطح جهانی حضور  ، امکان بروز یک هویت پویا و چندبعدي که بتواند در حوزه اي درخودفرورفته

ورد کرد و ها را برآ هاي هویتی را دید، ظرفیت آن ي زمینه کارا و اثربخشی داشته باشد، امري بعید است. باید همه

خاطر  هاي هویتی به پیش کنارگذاشتن برخی زمینه اقدام کرد. از  بعد از آن نسبت به پذیرش یا رد آن زمینه

دادن  دست شود، برابر با از ي خاصی تضعیف می که وضعیت موجود هویتی دچار اختالل و یا زمینه اضطراب از این

 ت و فرصت ایجاد جریان هویتی مطلوب است.ي هوی ها، جلوگیري از رشد و توسعه  ظرفیت آن زمینه

 

 فرهنگی: ي روابط بین توسعه -3-1

یابی، رویکردي که بایستی در  ي جوامع، فرهنگ است. در مسیر هویت یابی در همه هاي اساسی هویت یکی از زمینه

هاست.  آن به ها نیست بلکه تغییر نوع نگاه  هاي دیگر در پیش گرفت، قطع ارتباط با این فرهنگ ارتباط با فرهنگ

شود بلکه امکان  ها همراه با نقد و ارزیابی باشد، نه تنها تعارض فرهنگی ایجاد نمی چنانچه نوع نگاه به این فرهنگ
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کند. این مسئله براي تعلیم و  ي فرهنگی بومی و ملی کمک می که خود به توسعه  آید تبادل فرهنگ فراهم می

تواند به رشد و تحول تعلیم و  ي کلیدي است و می دارد، یک نکته تربیت که بخش وسیعی از آن با فرهنگ پیوند

ها اعم از فرهنگ عام و فرهنگ آموزشی جوامع دیگر،  ي روابط با فرهنگ رو توسعه این تربیت کمک زیادي کند. از

. در آن نگریسته شود عنوان یک وظیفه و مسئولیت به بایستی در دستور کار نظام تعلیم و تربیت واقع شده و به

هاي مدرسه، بایستی موردتوجه قرار  عنوان یکی از مسئولیت سطح مدارس نیز، تعلیم و تربیت چندفرهنگی به

 گیرد. در این ارتباط به دو پاراگراف بعدي توجه کنید:

ي مهم  شده از یادگیري فراگیر است. براي تغییر این رویکرد، نکته فرهنگی یک فرایند کنترل آموزش و پرورش تک

سمت یک دیالگی که در آن،  ي یادگیري درون کالس درس را به است که فراگیران را توانمند سازیم و نحوهاین 

که عقایدشان را به فراگیران  شوند و معلمان نه انتظار یک پاسخ آماده را دارند و نه این عقاید مختلف بیان می

ها،  انی است که در آن یک دیالگ از فرهنگعبارتی کالس درس در این معنا، مک کنند، سوق یابد. به تحمیل می

فرهنگی به  افتد. در انتقال از آموزش تک ، اتفاق می شده از جانب آموزگار درون یک محیط یادگیري حمایت

آن عمل کنند.  ي دموکراسی را پذیرفته و به فرهنگی، اول از همه، آموزگاران خود بایستی اصول اولیه چند

که  آموز، نظر شخصی خود را دارد و این فرایند انتقالی موفق باشد که بپذیرد، هر دانشتواند در این  آموزگاري می

آن ارج نهد. در چنین فضایی، تأکید بر پرورش فراگیرانی انتقادي، صاحب  را پذیرفته و به وحدت و یگانگی فراگیر 

 گر، اهل مباحثه و ارزیاب است. هایی نو، فعال، تحلیل تفکري مستقل و ایده

پذیرش است که هویت معلمان و در معنایی وسیعتر، نظام تعلیم و تربیت،  خصوص مطلب فوق، این نکته قابل در

دنبال ایجاد تحول هستند، باید از نو تعریف شود و این تعریف هم  هاي مربوط به اصالحات آموزشی که به در برنامه

گیرد اما مسئله، پذیرشِ این تغییر است که تفاهم قرار  در سطح هویت فردي معلمان و هم در سطح جامعه مورد

گیریم. دانش مربوط به دموکراسی براي  هایی همراه بوده و هست. مثال دموکراسی را پیش می همواره با مقاومت

اند و همواره خود را یگانه فرد مقتدر در میدان کالس درس تلقی  معلمانی که عادت به ریاست بر فراگیران داشته

هاي آموزگار را پذیرفته و از مسیر  رفی تلقیشان از فراگیر، فردي بوده است که بایستی ایدهو ازط  اند کرده

پاشیدن  اي باشد چراکه با ازهم کننده تواند دانش خطرناک و تهدید ي وي اندکی عدول نکند، می شده تعریف

ها از هویت واحد  اري آننمودن خود در کالس، احساس برخورد ساختن و تلقی هویتی مربوط به مقتدرجلوه وضعیت

دار دموکراسی قلمداد  کند. این دانش حتی براي معلمانی که درظاهر خود را طرف و یکپارچه را متزلزل می

اند و  تواند تهدیدکننده باشد چراکه خود این معلمان نیز در چنین فضایی مشغول به فعالیت بوده کنند نیز می می

نحوي  لقا شود که در ایجاد اقتدارگرایی معلم در کالس، هرچند بهها ا آن تواند به  این احساس شخصی می

عبارتی رویاروشدن معلمان داراي چنین روحیاتی با مفهوم جدید  اند. به غیرمستقیم و باسکوتشان، سهیم بوده
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این دلیل  انگیزاند، به ها برمی هایی را در آن کند و مقاومت می دموکراسی، نظام موجود هویتی آنان را دچار مسئله 

تواند فرد قبلی باشند و بایستی تغییراتی را در  که از این به بعد و با پذیرش این معنا از دموکراسی، دیگر نمی

تواند ادعاي حاکمیت بر کالس را داشته باشند و خود را هویت  ها دیگر نمی سیستم هویتیشان اعمال کنند؛ آن

خورد و بایستی  هم می ي سیاست هویت به این شرایط معادله اي تلقی کنند. در مرکزي و فراگیر را هویت حاشیه

صورت بالقوه ظرفیت مخالفت و مقاومت با  ظرفیت این تغییر در نهاد تعلیم و تربیت ایجاد شود. این مسائل به

 ي جدید هویتی خود که در کند. معلمان تنها زمانی قادر خواهند بود که زمینه تغییر را براي آموزگاران ایجاد می

ي کالس  ي اول هویت قبلی که با اقتدارگرایی مطلق در صحنه جا دموکراسی است را بپذیرند که در درجه این

عنوان یک  هاي دموکراسی به درس ارتباط داشت، تضعیف و به مرور حذف کنند و سپس با شناسایی ظرفیت

ي هویتی را  یابی، درخصوص این زمینه ي الزم را براي حرکت در مسیر هویتی ي غنی هویتی، الزام و انگیزه زمینه

چنین بایستی به لزوم آزادي و  یابی مطلوب را بپیمایند. معلمان هم هاي مربوط به جریان هویت ایجاد کرده و گام

ي هویتی دموکراسی  یابی فراگیران را در ارتباط با زمینه ي هویت داشتن فراگیر در کالس آگاه شده و زمینه جایگاه

به نظام هویتی نیست بلکه درواقع   کردن برخی مفاهیم جدید چنین تغییر هویتی، تنها اضافهایجاد نمایند. 

شدن به فردي با هویتی متفاوت از قبل است. چنین مقاومتی که در بسیاري از موارد حالت پنهان  معناي تبدیل به

تنها به مفهوم دموکراسی ختم  دهد، رغبتی عامدالنه نسبت به تغییر، خود را نشان می صورت بی دارد و تنها به

گرایی، ضدنژادپرستی،  هایی از قبیل چندفرهنگی شود و متأثر از بحث سیاست هویت، زمینه نمی

گیرد. در چنین مواردي، مفهوم  ي برابري و کثرت را نیز دربرمی طورکلی ایده گرایی و به گرایی، ضدسن ضدجنسیت

هاي جدیدي که  اي از مفاهیم و زمینه موجود هویتی و مجموعهي گفتگویی بین نظام  تغییر بایستی دربرگیرنده

 توانند مصداقی از این مجموعه باشند. الذکر، می آید، باشد.مفاهیم فوق حساب می براي نظام هویتی فرد خارجی به

 

 نتیجه گیري:-1

و تربیت در شود، موفقیت یک نظام تعلیم  هاي فوق صورت گرفت، مشخص می هایی که بر مبناي مولفه در بحث

یابی  کرد این نظام در ارتباط با سه ضلع اصلی مثلث هویت ي عمل هاي فراگیران بستگی به نحوه ش هویت پرور

یابی را  ها و فرایندهاي هویتی دارد. چنانچه تعلیم و تربیت و عناصر آن، خود مسیر هویت مؤلفه ،یعنی مبانی

، مبانی یا همان منابع  اندرکاران تعلیم و تربیت بخشی، دست پیموده باشند، آنچنان که شرح دادیم و در مقام هویت

هاي هویتی را در فراگیران با  یافتن مؤلفه ورهاي ظه زمینه ،نحو مناسب تدارک ببیند بخش را به هاي هویت و زمینه

 ،ي هویتی را ایجاد کند شدن فراگیر به چرخه هاي مناسب یادگیري فراهم سازد و امکان وارد ایجاد موقعیت

 جریان هویتی مسیر صحیح خود را طی کند.  ،توان انتظار داشت می
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هاي هویتی، فرد شخصاً و با اتکا به ظرفیت  ینههمانطور که در مدل هویتی اشاره داشتیم، پس از رویارویی با زم

لحاظ هویت، خود، امري   پیماید. از این منظور ایجاد وضعیت هویتی می وجودیش، مجموعه فرایندهایی را به

که در یک بافت مشخص،  یاب است، با این توضیح عبارتی حاصل ایجاد و آفرینش از سوي فرد هویت خالقانه و به

هاي این بافت است. این مسئله در مورد فراگیر و فضاي  گیرد و طبیعتاً متاثر از ویژگی این آفرینش صورت می

هاي هویتی، وي را  تعلیم و تربیت نیز مطرح است. تعلیم و تربیت نهادي است که با رویاروساختن فراگیر با زمینه

ر جزء، پرورشکاران، این است که طو و به ي تعلیم و تربیت دهد.بر این اساس، وظیفه یابی قرار می در مسیر هویت

ي مسیر  روي فراگیر قرار دهند و بعد از آن، فراگیر را در ادامه اي مناسب، پیش شیوه هاي مطلوب هویتی را به زمینه

حال  هاي غنی و مناسب ي اول زمینه ي مناسب در اینجا این است که در درجه آزاد و مختار گذارند. منظور از شیوه

اي صورت گیرد که  گونه هاي هویتی به ي بعد، ارائه و معرفی این زمینه شده و در مرحلهفراگیران انتخاب 

خوبی براي فراگیر آشکار شود. با این شرایط، آفرینش وضعیت هویتی،  ي موردنظر، به هاي وجودي زمینه ظرفیت

آن اشاره  ش مدل هویتی بهي فراگیر با پیمودن یک مجموعه از فرایندها، آنچنان که در بخ وسیله امري است که به

 گیرد.  شد، صورت می

هاي متنوع  در چنین تعبیري از آموزش و پرورش، مدرسه فضایی است که در آن فرصت رویارویی فراگیر با زمینه

کند.  شود، را فراهم می هاي هویتی منجر می هویتی و امکان کشف و پیمودن فرایندهایی که به تحقق مولفه

ي  رساند و زمینه انجام می هاي هویتی را به بهترین شکل به ی است که معرفی زمینهبخش مدرسه محیط آگاهی

سازي مقدمات پیمودن سفر  رو مدرسه، مکانی براي آماده کند. از این هاي مطلوب هویتی را ایجاد می ایجاد وضعیت

کاویدن و تجسس در یابی از سوي فراگیر است و پیرو آن، محیط بازي است که در آن، فراگیر از طریق  هویت

آفریند. در چنین فضایی،  هاي هویتی خویش را که اموري شخصی و ذهنی هستند، می ، وضعیت ي هویتی زمنیه

تعبري از مدرسه، مدیر مدرسه نقش مدیر   فراگیر و آموزگار، هر کدام، هویت خویش را دارا هستند. در چنین

را که شرح آن پیشتر گذشت بایستی در خود جاري سازد. هویتی را برعهده دارد و همان اصول و عناصر مدریتی 

 از این لحاظ، این ایده که مدیران نقش خدماتی صرف را برعهده دارند، مردود است. 

 

Analysis of the Role of Education on identifying Based on phenomenological concept of identity 

The concept of identity with the question " Who am I " of The first stages of human life Been. The 

identity of each period been affected by the Terms and textural characteristics of societies and eras. 

Particularly Attention was paid to the concept of self in Most of the time. The authors attempt to 

investigate concept of identity in Space Education and to explain implications of the 

Phenomenological concept of identity in education. The main question include What are Roles , 

tasks and basic directions of Education as Identifying institution. The study used a qualitative 

research And with The analytical and deductive method is Performed. The results show that 
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Proceedings as follows : Development of learners ' knowledge of the areas of identity, research-

based learning, Providing more freedom in the way of identification, Students engage with 

processes of identity, Create core, Learning of identity managment, Identity reconstruction, 

Decisions about the insufficient grounds, The development of consciousness within the System,  

Proportionality grounds of identity with social change. the success of an education system in the 

development of learners ' identity depending on how the system act In connection with the three 

sides of the triangle tend to the basics , components and processes of identity. If education and its 

elements consciously come your way and Education officials As well as act It could be identity in 

the right direction 
Key words: Identity, practice of education, phenomenological concept of identity ,Educational 

implications 
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 مدرنیستی  تاریخ پست تعلیم و تربیت بر اساس فلسفه بازتعریف فلسفه

 

 ، 3زهرا مینائی 

 

 چکیده

هاي علوم انسانی، این مقاله قصد دارد به ارائه طرح مفهومی از  دادن به نظریه با توجه به اهمیت تاریخ در شکل

مدرنیستی بپردازد. بدین ترتیب  تاریخ پست تاریخ و بازتعریف دانش فلسفه تعلیم و تربیت با استفاده از فلسفه فلسفه

تاریخ  تاریخ جوهري، فلسفه شود: فلسفه تاریخ بررسی می تحلیلی چهار سنت فلسفه-با استفاده از روش توصیفی

مدرنیستی به  تاریخ پست مدرنیستی. سپس با انتخاب فلسفه تاریخ پست تاریخ هرمنوتیکی و فلسفه تحلیلی، فلسفه

گردد. بدین ترتیب فلسفه تعلیم و تربیت در چهار مولفۀ موضوع،  بازتعریف معرفت فلسفه تعلیم و تربیت اقدام می

گردد. موضوع معرفت فلسفه تعلیم و تربیت در ایران، تربیت است، سوال مرکزي  ال، روش و غایت بررسی میسو

آن سوال از چیستی تعلیم و تربیت است، روش آن استنتاجی و تحلیلی است و غایت این معرفت ترسیم نظام 

ی این چهار مولفه به صورت زیر مدرنیست تاریخ پست مطلوب تعلیم و تربیت اسالمی است. با استفاده از فلسفه

شود: موضوع معرفت تعلیم و تربیت انسان تربیت شده در تاریخ و اجتماع، سوال مرکزي آن چگونگی  بازتعریف می

 هاي هرمنوتیکی و زبانی و غایت آن خودشناسی است.  تربیت، روش آن تاریخی با استفاده از روش

علوم انسانی، فلسفه تعلیم و تربیت، تاریخ، هرمنوتیک، تعلـیم و   مدرنیسم، تاریخ، پست فلسفه:  واژه های کلیدی

 تربیت اسالمی.

 

 مقدمه .3

فلسفه تاریخ اولین بار توسط ولتر در قرن هجدهم ابداع شد و در ادامه از طریق افرادي مانند هگل، مارکس، هردر، 

یک از این افراد فلسفه به معناي  همپل، دیلتاي، کالینگوود، فوکو و جنکینز بحث و بررسی شد. اما در دیدگاه هر

ویژه و متفاوتی استفاده شده و مفهوم تاریخ ،یعنی بررسی گذشته، را تحت تاثیر قرار داده است. بدین ترتیب 

بندي تاریخ از منظرهاي مختلفی قابل بررسی است: وجه اول  اند. بر اساس یک دسته هاي تاریخ شکل گرفته فلسفه

کند تا بفهمیم که سیر تاریخی چگونه باید باشد و  رتیب تاریخ به ما کمک میفعالیت اخالقی است. بدین ت

اخالقی در تاریخ و  کند. یا همزبان با نیچه و کیت جنکینز دربارة بی هاي امروز و آیندة ما را راهنمایی می فعالیت

هدف از تاریخ سوال کرد  توان مانند هگل با این هاي متافیزیکی است. می پایان آن سخن بگوییم. وجه دوم فعالیت

                                                   
1 نشگاه عالمه طباطبایی، گروه تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی، تهران، ایران. . دا Zahra.minaei@gmail.com  

mailto:Zahra.minaei@gmail.com
mailto:Zahra.minaei@gmail.com
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هاي  ها در جهان رسید. وجه سوم فعالیت که به فهم بهتر از روابط، ماهیت وجودي، واقعیت، مفهوم و ایده

رساند، مانند آنچه کالینگوود انجام  شناختی است که ما را در تفکر دربارة طبیعت دانش تاریخی یاري می معرفت

 .,Hughes_Warrington)  (2008داده است

کند. به  تاریخ همچون فلسفۀ تعلیم و تربیت، یک علم درجه دومی است که دربارة مفهوم تاریخ تامل می فلسفه

 تاریخ سخن گفت که به شرح زیر است:  توان از چهار سنت در فلسفه طور کلی می

 

 ی.مدرنیست تاریخ پست تاریخ هرمنوتیکی و فلسفه تاریخ تحلیلی، فلسفه تاریخ جوهري، فلسفه فلسفه

تاریخ هرمنوتیکی، خود داراي وجوه مشخصی از جمله  مدرنیستی در عین تاثیرپذیري از فلسفه فلسفه تاریخ پست

انسانی، توجه به زبان و روایت و مطالعۀ ابعاد اجتماعی است. این مقاله قصد   هاي علوم عدم تفکیک میان رشته

هاي آن بررسی کند. بدین ترتیب در ابتدا با  یخ و ویژگیدارد دانش فلسفه تعلیم و تربیت را ذیل این رویکرد به تار

پردازد. سپس با انتخاب  تاریخ می تحلیلی به بررسی رویکردهاي متفاوت در فلسفه_استفاده از روش توصیفی

مدرنیستی به عنوان رویکرد مختار و چارچوب نظري منتخب در این مقاله، به بازتعریف  تاریخ پست رویکرد فلسفه

کند. اول ارائه  شود. بنابرآنچه بیان شد، مقاله پیش رو دو هدف را دنبال می فه تعلیم و تربیت اقدام میدانش فلس

تاریخ و دوم بحث و بررسی بازتعریف دانش فلسفه تعلیم و تربیت با استفاده از رویکرد  طرح مفهومی از فلسفه

انواع رویکردهاي مختلف به ست: تاریخ. بنابراین سواالت اساسی مقاله بدین شرح ا مختار در فلسفه

تواند دانش فلسفه مدرنیستی چگونه می تاریخ پست تاریخ چیست؟ داشتن رویکرد فلسفه فلسفه

 تعلیم و تربیت را بازتعریف کند؟

 

 مبانی نظري مقاله .8

، تاریخ تحلیلی تاریخ جوهري، فلسفه تاریخ سخن گفت. فلسفه توان از چهار سنت در فلسفه چنانچه گفته شد می

هاي چهارگانه بر تعریف ما از  مدرنیستی. اتخاذ هر کدام از این سنت تاریخ پست تاریخ هرمنوتیکی و فلسفه فلسفه

توان به بازتعریف یک معرفت پرداخت. در مقالۀ  گذارد و با این نگاه است که می فلسفه و علوم انسانی تاثیر می

تاریخ  ظري مختار انتخاب شده است. فلسفهتاریخ پست مدرنیستی به عنوان چارچوب ن رو فلسفه پیش

شود.  مدرن متولد شد.در این دوره بر عدم تمایز و نفی هرگونه تفکیک تاکید می مدرنیستی در دورة پست پست

گیرد و تاریخ به مثابه کل علوم انسانی در نظر گرفته  ناپذیري تاریخ از نظریه مدنظر قرار می بدین ترتیب جدایی

هاي اجتماعی است. همچنین در این دیدگاه جنبه زبانی نوشته تاریخی با تاثیرپذیري از  نبهشود که داراي ج می

نقد ادبی مورد توجه است. تاکید بر روایت تاریخی به جاي علیت تاریخی از دیگر مفاهیم بنیادین این دیدگاه 
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 توان به بازتعریف معرفت تعلیم و تربیت اقدام نمود. است. با این رویکرد می

 

 تاریخ هاي چهارگانة فلسفه سنت .0

پردازد اما نوع پرداخت و تفکر به تاریخ  تاریخ به عنوان یک علم درجه دومی به تفکر و تامل در باب تاریخ می فلسفه

توان از چهار سنت  هاي مختلف در فلسفۀ تاریخ شده است. به طور کلی می متفاوت است که منجر به بروز دیدگاه

تاریخ جوهري که تاریخ به مثابه یک کل به هم پیوسته و یک ارگانیسم  ت. اول فلسفهتاریخ سخن گف در فلسفه

تاریخ تحلیلی است که بعد از بروز بحران علم، شروع به پرسش از  گیرد. دوم فلسفه زنده و مختار در نظر می

هرمنوتیکی در  تاریخ هرمنوتیکی است که بر روش عینیت، علیت و قوانین کلی در علم تاریخ کرد. سوم فلسفه

هاي زبانی و روایت  مدرنیستی است که در آن به جنبه تاریخ پست کند. چهارم فلسفه علوم تاریخی تاکید می

 پردازیم: ها می شود. در ادامه به بحث از هر یک از این سنت تاریخی تاکید می

 

 فلسفه تاریخ جوهري .0.3

که در آن تاریخ به مثابه امري فراتر از فرد در نظر  هایی هاي جوهري آغاز شد. تاریخ تاریخ از بیان تاریخ فلسفه

هاي انسانی در آن خللی وارد کند،  شود که به صورت یک ارگانیسم و یک کل مختار، بدون آنکه اراده گرفته می

و  4، جووانی باتیستو ویکو1، کارل مارکس2، فردریک هگل1هاي آگوست کنت کند. تاریخ مسیر خود را طی می

براي روشن شدن این دیدگاه به بیان نظریات برخی از این   ها هستند. از این دست تاریخ 7هردر یوهان گوتفرید

 پردازیم. اندیشمندان می

کند که قانون حاکم بر پیشرفت ذهن  ( بر مبناي ایدة کلی تکامل ذهن بشر ادعا می1677 -1516آگوست کنت )

قطعیت عناصر »کند  ها جدا می فلسفه ا از دیگر تاریخفلسفۀ کنت ر بشر را کشف کرده است. آنچه به نوعی تاریخ

ترین دلیل بیماري عصر خود یعنی از خودبیگانگی را در انکار  در رویکرد تاریخی او است. کنت مهم« تکامل بشري

اي که ثبات،  دانست به همین دلیل در صدد بر آمد با نشان دادن گذشته و نقد گذشته در دورة روشنگري می

اي دست زد که در  گانه ت را به همراه آورده است، آن را نجات دهد. بدین ترتیب به ترسیم مراحل سهتوازن و وحد

(. بر اساس این قانون ذهن  241: 2001شمارد )پیکرینگ،  را نقطه عطف تاریخ بشر می« فیزیک اجتماعی»پایان 

ر مرحلۀ خداشناسانه ذهن بشر منشا و . د2و اثباتی 1، فلسفی7کند: مرحلۀ خداشناسانه بشر از سه مرحله عبور می

                                                   
1 Auguste Comte  

2 Friedrich Hegel 

3 Karl Marx 

4 Giovan Battista Vico  

5 Johann Gottfried Herder 

6   Theological 
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دهد. در  هاي ماوراءالطبیعه مانند ارواح، موجودات قدسی و خدایان ارجاع می ها را به هستی هدف نهایی پدیده

گیرد. در مرحلۀ اثباتی ذهن  دورة متافیزیکی کشف علت اول و آخر امور از طریق ذوات و عوامل انتزاعی صورت می

ها و کشف قوانین طبیعی و اجتماعی است. در این مرحله علم مدرن  تقابل و توالی واقعیتبشر، به دنبال روابط م

کند، تحولی تاریخی است که روندي رو به ترقی دارد بدین معنا که علم  کند. آنچه کنت ترسیم می ظهور می

: 1167ت )سیدمن، شود بلکه این روند نشاندهندة گذر از حدس و گمان به حقیقت اس جایگزین دین و فلسفه نمی

11 .) 

( 1611-1550) پردازي کرده، هگل است. هگل تاریخ نظریه عصر با کنت در باب فلسفه فرد مهم دیگري که هم

داند که مطلق و عمومی است زیرا روح را حاضر و رهبر  گرانۀ تاریخ می تاریخ جهانی را بررسی اندیشه فلسفه

خواست معقول و ضروري خود، رویدادهاي تاریخ جهان را رهبري گیرد. روح با  راستین مردم و جهان در نظر می

کند. هگل معتقد است که عقل بر جهان حکم فرما است و تاریخ جهانی هم جریانی عقالنی است. منظور از  می

یابند... عقل ... حقیقت و  همۀ واقعیات به وسیلۀ آن و در ذات آن، وجود و قوام می»عقل در اینجا چیزي است که 

کند که در تاریخ باید به دنبال غایتی کلی و مقصودي  (. هگل تاکید می26: 1165)هگل، « همه چیز است ذات

آید و آن روح است زیرا تاریخ حاصل سیر عقالنی و ضروري روح مطلق  غائی بگردیم که به مدد عقل به دست می

توان مارکس را نام  ترین آنها می مهم )همان(. تاریخ فلسفۀ هگل بر افراد زیادي تاثیر گذاشت که از جهانی است

 برد.

( بر سـه شالوده اسـتوار است: نقد فلسفه 1616-1661کارل مارکس )  تاریخ توان گفت فلسفه به طور کلی می

مدرن و آیندة آن   اي درباره جامعه صنعتی داري و نظریه تازه هگل، نقد اقتصاد سیاسی جامعۀ سرمایه

(Rochmore, 2002 در ذیل هر )کنیم. ها را بررسی می یک از این شالوده 

طور که گفته شد هگل بر تحول روح در سیر تاریخ تاکید دارد. مارکس با تاثیرگرفتن از فوئرباخ به جاي  همان

هاي واقعی و مناسبات آنها و در نظرات متاخرتر بر ساختار اقتصادي  هاي واقعی در فعالیت طرح ایده بر انسان

خبرند، به  ها را از طریق فرایندهایی که بر آنها هیچ کنترلی ندارند و از آنها بی ها و جامعه انکند که انس تاکید می

ناپذیر  نگرد. او سعی دارد تحول اجتناب (. مارکس به تاریخ با نوعی بینش فلسفی می1164راند )کرایب،  پیش می

ي علمی اثبات کند. او تاکید دارد که داري به نحو داري را از طریق خصلت متخاصم جامعۀ سرمایه نظام سرمایه

داري آمده است و منشاء حرکت تاریخی است )آرون،  خصلت متناقض مذکور از ساخت بنیادین نظام سرمایه

(. این تناقض داراي دو وجه است: اول تناقض نیروهاي تولیدي با روابط تولیدي است و وجه دوم تناقض 1164

زیادي از افراد جامعه. این وضعیت متخاصم در پایان توسط انقالب طبقۀ ها و افزایش فقر تعداد  افزایش ثروت

                                                                                                                                                          
1 Methaphysical  

2 Positive  
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 (.1167یابد )مارکس و انگلس،  کارگر که اکثریت عظیم به نفع همگان است پایان می

هایی که تاکنون وجود داشته، تاریخ مبارزة طبقاتی  تاریخ کلیۀ جامعه»مارکس در رابطه با تاریخ اعتقاد دارد 

(. فکر اصلی مارکس در رابطه با سیر تحوالت تاریخی این است که آدمیان در 12: 1167گلس، مارکس و ان«)است

شوند که از ساخت جوامع، نیروها وروابط  روابط معین، ضروري و مستقل از اراده یعنی حرکت تاریخ وارد می

درک سیر تاریخی، درک شود و شرط  ها تحمیل می شود. در واقع این روابط اجتماعی بر انسان تولیدي تشکیل می

این روابط اجتماعی مافوق افراد است. محرک حرکت تاریخی تناقضی است که میان نیروهاي تولیدي )ظرفیت 

شود؛ بنابراین دیالکتیک تاریخ از  یک جامعۀ معین در تولید کردن و روابط تولیدي )روابط مالکیت( ایجاد می

ها  ها است. در این بیان انقالب ن دیالکتیک، نظریۀ انقالبحرکت نیروهاي تولیدي تشکیل شده است و نتیجۀ ای

هاي  اند نه یک حادثۀ سیاسی. بنابراین مارکس به ترسیم مراحل تاریخ بشري بر اساس نظام یک ضرورت تاریخ

اند از: شیوة تولید آسیایی،  برد که عبارت کند و از چهار نظام اقتصادي و شیوة تولید نام می اقتصادي اقدام می

یوة تولید باستانی، شیوة تولید فئودالی و شیوة تولید بورژوازي. خصیصۀ شیوة تولید باستانی، بردگی؛ خصیصۀ ش

شیوه تولید فئودالی، بندگی و خصیصۀ شیوة تولید بورژوازي مزدوري است، همچنین خصیصۀ شیوة تولید آسیایی 

 (.1164تبعیت عموم زحمتکشان از دولت است )آرون، 

تاریخ شکل گرفتند که سعی در  بیست با توجه به نظریۀ ایدة پیشرفت، نسل جدیدي از فیلسوفاندر اوایل قرن 

تفسیري از تاریخ ارائه دهند  آنها تالش کردند کالن ها بر اساس فلسفه تاریخ و ایدة پیشرفت داشتند. تفسیر تمدن

ها در  اي درنظر گرفتند که تمدن ند یگانهبی تاریخ را رو که داراي نظم درونی باشد. افرادي مانند اشپنگلر و تویین

 .(little, 2007)کنند  درون آن از مراحل جوانی، پختگی وکهولت گذر می

 2( در ضمن ارائۀ نظریات خود درباب تاریخ، تفاوت خود با اسوالد اشپنگلر1157 -1661) 1آرنولد جی تویین بی 

ترین حوزة قابل فهم کل یک جامعه  بی کوچک بیند: اول آنکه در نظر تویین ( را در چند نکته می1660-1117)

شهرهاي یونانی را به دلخواه  هاي تک ملیتی و دولت هایی از هر جامعه مانند دولت است، درحالیکه اشپنگلر پاره

ها را  فهم وقایع بر اساس موجبیت علی؛ همۀ تمدناندیشی و  کند. نکته دوم آنکه اشپنگلر به دلیل جزم مجزا می

کنند و اینگونه  داند. یعنی همگی از یک جدول زمانی ثابت و قانون طبیعی استفاده می روزگار می موازي و هم

پاشند. وي در پاسخ به این سوال که چگونه نابرابري  گیرند و از هم می بالند، راه زوال در پیش می خیزند، می برمی

اند را با استفاده از روش تجربی  میان جوامع وجود دارد، دو کلید عمده که مورخان سده نوزده غربی داده فرهنگی

کند یعنی نژاد و محیط. پاسخ او به این مسئله که از نظر دیگر مورخان واپسگرایانه محسوب  انگلیسی رد می

گویی  توان به پیش هاي مرده، نمی لعۀ تمدنشد؛ اسطوره شناسی است. توضیح آنکه او اعتقاد دارد از طریق مطا می

                                                   
1 Arnold J. Toynbee  

2 Oswald Spengler  



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

1171 

هاي درحال فروپاشی، این  پاشی اجتماعی تمدن تمدن فعلی دست زد. او در عین قبول الگوهاي معمول در ازهم

کند و با انقراض هر تمدن و تولد تمدن جدید، این  کند که آیا تمدن انسانی هدفی را دنبال نمی سوال را مطرح می

افتند و خاستگاه تشکیل تمدن  می خیزند و فرو ها برمی رود؟ پاسخ او این است که اگرچه تمدن هدف نیز از بین می

شوند اما گویی در این مرگ و تولد، هدفی یکسان در طرح ایزدي وجود دارد که آموزشی از رنج ناشی از  بعدي می

 (.1162بی، باشد )تویین شکست است که باالترین وسیلۀ پیشرفت می

سد این دیدگاه بیشترین نزدیکی را با رویکرد فلسفی دارد. این رویکرد فلسفی به تاریخ که مسائل را ر به نظر می

رسد. مارکس اگرچه  دهد، خصوصا در نگاه هگل به اوج خود می بدون توجه به جزئیات و فرد مورد توجه قرار می

آورد. کنت نیز اگرچه  و محتوم در نظر میبه اجتماع و اقتصاد نظر دارد اما تاریخ را در شکلی از پیش تعیین شده 

شود.  پردازي خود او به فلسفه نزدیک می پردازي در باب علم در معناي ساینس را دارد اما شیوة نظریه ادعاي نظریه

بینند. بنابراین  رویکرد تویین بی و اشپنگلر نیز با وجود توجه به جزئیات، تمدن را در یک سیر تاریخی مشخص می

 یجه گرفت این سنت تاریخی نزدیکی زیادي با فلسفه کالسیک دارد.توان نت می

 

 تاریخ تحلیلی فلسفه .0.8

با تشکیل ساینس و علم تجربی در معناي پوزیتیویستی آن، تاریخ، خود را به عنوان علمی پوزیتیویستی مطرح 

به  1ند. لئوپولد فون رانکههاي تجربی اثبات ک هاي تاریخی را از طریق روش تواند اعتبار و عینیت گزاره کرد که می

عنوان یک مورخ براي کسب استقالل علم تاریخ و جدایی آن از سایر علوم انسانی تالش زیادي انجام داد. تخصصی 

شود. بنابراین با  شدن علوم و پیروي آنان از علوم تجربی دو ویژگی بارز تاریخ علم در این دوره محسوب می

ن علمی مستقل و با روش تجربی پیگیري شد. در شرایطی که علوم در تالش هاي رانکه علم تاریخ به عنوا تالش

ها بودند، به لحاظ سیاسی گرایشات ناسیونالیستی در تعیین کارکرد  براي کسب استقالل و جایگاه در دانشگاه

حوادث و رشته تاریخ به عنوان یک علم مستقل تاثیر زیادي گذاشتند. بدین ترتیب که تاریخ تبدیل به علم نگارش 

ها یاري  بخش ملی به دولت ها شد و توانست در ایجاد هویت انسجام وقایع گذشته خصوصا فراز و نشیب دولت

 (.1151رساند )نوذري،

( ضمن مخالفت با خودبنیادي و سوبژکتیویسم افراطی هگلی در تفسیر تاریخ و رد هرگونه 1667-1517رانکه ) 

کند. وي معتقد است هر عصر داراي وجه وجودي و ارزشی خاصی  یمفهوم واحد، بر گرایشات هر عصر تاکید م

کند.  است و با اعصار دیگر فرق دارد. او پیشرفت را قبول دارد اما در شکلی که مانند یک رود مسیر خود را طی می

و  رانکه دیگر تفاوت اصلی میان فلسفه و تاریخ را در اهمیت امر کلی و آینده براي فلسفه و اهمیت امر جزئی

                                                   
1 Leopold Von Ranke  
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بیند. فلسفه در تالش است تا تاریخ را تابع خود کند و تاریخ نیز حقیقت فلسفی را محصول  گذشته براي تاریخ می

  پردازد، صرفا فلسفه، بویژه هرگاه کـه بـه تـعاریف می»گیرد.  زمان و ظهور شخصی در عصر واحدي در نظر می

با این نگاه رانکه در رویکرد تاریخ خود به فرد روي «. هاي ملی یا قومی مندرج در زبان است شناخت  از  اي جلوه

هاي  ورزد. با این حال اعتقاد دارد که در هنگام بررسی آورد و بر ارزش و اعتبار عالئق جزیی یا فردي اصرار می می

قدماتی جزئی باید کل بزرگی را که جزئیات در بستر آن قرار دارند در نظر گرفت. در واقع رانکه جزئیات را مانند م

(. نظریات رانکه منجر به پدید آمدن علم 1162کند )رانکه،  داند که اگر کاذب باشد، نتیجۀ کاذب نیز ایجاد می می

 تاریخ پوزیتیویستی شد.

اما در جریان بحران علوم در غرب، تاریخ نیز به عنوان یک علم پوزیتیویستی مورد انتقاد قرار گرفت. در این  

شناسی به تحلیل علم تاریخ پرداختند و از مفاهیمی چون علیت،  از منظر منطق و معرفتمرحله فیلسوفان تحلیلی 

فیلسوف تحلیلی تاریخ به تبیین قانون مدل  1عینیت و تبیین در دانش تاریخ سوال پرسیدند. کارل گوستاو همپل

ت زد. فیلسوفان تحلیلی بر بینی دس توان در تاریخ به تبیین و پیش کلی در تاریخ پرداخت که با استفاده از آن می

 روش تجربی و پیروي تاریخ از علوم طبیعی تاکید دارند.

هاي کلی مناسب و هم به  ( اعتقاد دارد در تاریخ مانند سایر علوم، هم به وسیلۀ فرضیه1115-1107همپل )

گیرد. وي  یهاي روشمند مرتبط هستند؛ تبیین علمی صورت م هایی که با بخشی از مجموعه فرضیه وسیلۀ تئوري

هاي  پردازند. همپل به رد نظریه بیند زیرا هر دو به تبیین مفهوم کلی می بین علوم تجربی و تاریخ تفاوتی نمی

کند پرداخته و آنها  هاي مبهم و شهودي که از ماموریت تاریخی و سرنوشت مقدر بحث می تاریخی از نوع مقایسه

هایی که شرایط تعیین  آزمایش تجربی گزاره». او تبیین را داند را استعاره و گرایشات تصویري و احساسی می

بینی بر مبناي فرض  داند و بر این موضوع تاکید دارد که تبیین تاریخی قابلیت پیش می« دهد کننده را توضیح می

مۀ قانون کلی را دارد زیرا شرایط قبلی و همزمانی وجود داشته است تا رویداد تاریخی اتفاق بیفتد. همپل در ادا

دهد؛ یعنی طرحی  بحث خود به جاي  تبیین علمی در معناي خاص، براي تاریخ طرح تبیینی علمی پیشنهاد می

شامل اشارات مبهم به قوانین و شرایط اولیه که به موضوع وابسته است و الزم است از طریق تحقیقات تجربی 

انتقاد از درک تاریخی در نظریۀ کالینگوود، بیشتر، اشباع شود تا تبدیل به تبیین تکامل یافته گردد. همپل ضمن 

کند و تاریخ را وامدار استفاده از  بر عدم جدایی بین علوم انسانی و علوم تجربی و وحدت رویۀ این علوم تاکید می

  (hempel, 2014: 48-61) آیند داند که از سایر علوم می نظریات فراگیري می

هاي چهارگانه  دارترین سنت به فلسفه در میان سنت رد را زاویهتوان این رویک بنابر آنچه از نظر گذشت، می

تاریخ دانست. در واقع اگر بتوان طیفی در نظر آورد که در یک سر آن علم و در سر دیگر آن فلسفه قرار  فلسفه

                                                   
1 Carl Gustav Hempel  
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 دارد، در حالیکه فلسفۀ جوهري نزدیک به فلسفه است؛ این سنت تاریخی بیشترین نزدیکی را به علم دارد و روش

شود و پرداختن به جزئیات براي  گیرد بنابراین عینیت و تبیین در این دیدگاه پر رنگ می خود را از علم می

ها و قوانین کلی  گردد. همچنین این سنت در محتواي خود از نظریه رسیدن به کلیات داراي اهمیت مضاعف می

 بینی دست بزند. کند تا بتواند به پیش علمی و تجربی استفاده می

 

 تاریخ هرمنوتیکی فلسفه .0.0

آور خدایان بوده است. تاویل در شناسی، واژة هرمنیا از هرمس آمده است و هرمس رسول و پیامبه لحاظ لغت

(. هرمنوتیک 1167هاي فارسی و عربی به معناي بازگرداندن چیزي از اول به اصل آغازینش است )احمدي، زبان

ست احیا شد اما در دوران گذشته هرمنوتیک به وحی و متون مقدس در دوره مدرن توسط فیلسوفان عمدتا ایدئالی

(. هرمنوتیک و علم تاویل به عنوان روشی براي تاویل و درک متون، از تاریخ نیز 1167اختصاص داشت )خاتمی، 

( در کشاکش چالش علوم انسانی و علوم طبیعی، از عقل تاریخی سخن 1111-1611) 1سربرآورد. ویلهلم دیلتاي

تاریخ هرمنوتیکی در اواسط  توان از موج جدید فلسفه پردازي کرد. همچنین می در باب علوم تاریخی نظریه گفت و

قرن بیستم یاد کرد که به نام تاریخ ذهنیات و عقاید مطرح است. در این دیدگاه بر درک به جاي تبیین تاکید 

ر ادامه به بررسی دیدگاه هرمنوتیکی دیلتاي و و مکتب آنال از این دست است. د 2شود. دیدگاه ر. ج. کالینگوود می

 پردازیم. کالینگوود به تاریخ می

( بازاندیشی در علوم انسانی است. دیلتاي با اعتقاد به جدایی روش علوم 1111-1611مسئلۀ ویلهم  دیلتاي )

وم انسانی را تواند عینیت عل انسانی و علوم طبیعی به دنبال پاسخ به این سوال است که چه اساس و روشی می

داند  شناسی را بنیاد همۀ علوم انسانی می روان« مقدمه بر علوم انسانی»ایجاد کند. وي در کتاب نخست خود یعنی 

کند که ریاضیات براي علوم تجربی کرده است  کاري را براي علوم انسانی می شناسی همان و اعتقاد دارد روان

گذارد. در این نگرش متاخر موضوع  اش این نظر را کنار می اندیشه(. اما دیلتاي در جریان تکامل 1166)دیلتاي، 

روح ذاتا امري تاریخی است، یعنی از خاطرات کل نوع »است. دیلتاي اعتقاد دارد « فعالیت روح»علوم انسانی 

(؛ پس ما 411: 1161)دیلتاي، « کند انسان پر شده است که در وجود آن به صورت فشرده شده زندگی می

کل علوم انسانی متکی است بر مطالعۀ »توانیم ناظر تاریخ باشیم. بدین ترتیب  تاریخی هستیم و می موجودانی

تاریخ از آنچه در گذشته به جریان افتاده است تا آنچه اکنون به عنوان حد و مرز چیزي که در تجربۀ ما در مورد 

داند  انسانی را نقد عقل تاریخی میبه همین دلیل دیلتاي وظیفۀ علوم « انسان در دسترس است، وجود دارد.

(. توضیح آنکه شرط اولیه براي امکان علم تاریخی جستجوي موجودي تاریخی در تاریخی است که 440)همان: 

                                                   
1 Wilhelm Dilthey  

2 R. G. Callingwood  
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هاي ماست و ما آن را در فهم  خود ساخته و جزء تجربۀ زیستۀ خود کرده است. پس تجربۀ زیسته جزء موجودیت

داند که بازفهمی آنچه  فرض می . دیلتاي کل علم تاریخ را مبتنی بر این پیش(441کنیم )همان:  خود بازآفرینی می

ذهنی و عینیت برسد. در واقع دیلتاي اعتقاد دارد که موضوع علوم  تواند به مرتبۀ برون فردي و یگانه است، می

هاي حسی  شانهساحتی درونی به ترکیبی از ن»انسانی واقعیتی درونی است. او فهم را فرایندي که به موجب آن 

کند  (. وي در ادامه تفسیر را چنین تعریف می177-174: 1114کند )دیلتاي،  تعریف می« شود بیرونی عطا می

عبارت »( و دانش هرمنوتیک 175)همان: « هاي ثابت و نسبتا همیشگی زندگی یافتگی مندي از عینیت فهم قاعده»

هرمنوتیک امکان تفسیر داراي اعتبار کلی بر پایۀ تحلیل از آنجا که دانش «. است از نظریۀ قواعد تفسیر مکتوب

کند، تحلیل فهم در کنار تحلیل تجربۀ درونی امکان و حدود معرفت داراي اعتبار کلی در علوم  فهم را ایجاد می

(. با این توضیحات مطالعۀ تاریخ، شالودة مهمی براي علوم 176سازد )همان:  انسانی و دانش تاریخ را فراهم می

 سانی قلمداد خواهد شد و روش این مطالعه نیز هرمنوتیک فهم است.ان

( اگرچه دیدگاه اولیۀ دیلتاي را در رابطه با علوم انسانی و تاکید خاص او بر علم 1141-1661کالینگوود )

( اما با تاثیرپذیري از دیلتاي بر 221: 1161کند )کالینگوود،  شناسی و عینیت آن نقد می پوزیتیویستی روان

زیست؛  می« چسب و قیچی»بازآفرینی و فهم تاکید دارد. وي در زمانۀ تاریخ پوزیتیویستی یا به تعبیر خود تاریخ 

(. 176: 1110داند )کالینگوود،  می« شبه تاریخ»تاریخی که بر شهادت مراجع متکی بود. او این نوع از تاریخ را 

هاي تحقیقی و چارچوب مفهومی آن  ست و روشا« 1سامان_خود»کالینگوود اعتقاد دارد که پژوهش تاریخی 

مطرح   2«دکترین بازسازي یا دوباره عمل کردن»شناسی  متفاوت از علوم طبیعی است. او این ادعا را با روش

(. او der dussen, 2012: 263شود ) تقویت می 4«شواهد تاریخی»و  1«تخیل تاریخی»کند که با استفاده از  می

کند؛ یعنی آنچه را سند  داند و سندیت را در ارتباط با آن مطرح می ت را طرح سوال میآنچه در یک مورخ مهم اس

داند که براي پاسخ گفتن به سوال مشخصی مورد نظر قرار گیرد؛ پس سوال و مدرک و مستند  و مدرک می

فیتی براي کند سند و مدرک ظر کند که فکر می اند. زیرا یک مورخ کارآمد تنها سواالتی را مطرح می همبسته

(. کالینگوود اعتقاد دارد چون این اندیشه است که به فعل منجر 111: 1110گویی به آن دارد )کالینگوود،  پاسخ

اي در تاریخ  ( یعنی با فهم منطق حاکم بر هر اندیشه274)همان:« تمامی تاریخ، تاریخ اندیشه است»شود پس  می

تواند خود را به جاي  در ذهن و احساسات و عواطف، مورخ میو بازسازي شرایط زمانی و مکانی و طبیعی آن عمل 

یابد. در حوادث  شخصیت تاریخی بگذارد )همان(. در اینجا است که درک به جاي تبیین از نظر کالینگوود معنا می

فکر »تاریخی برعکس حوادث طبیعی علت به معناي تجربی آن وجود ندارد بلکه علت حوادث در معناي تاریخی 

                                                   
1 autonomos 

2 Re-enactment 

3 Historical imagination 

4 Historical evidence 
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و این چیزي نیست جز حادثه که درون خود »است « ر ذهن شخصی که حادثه به عاملیت او رخ دادهموجود د

اند که داراي جنبه  هاي حوادث صرف نیست بلکه فرایندهاي افعال پس فرایندهاي تاریخ تسلسل«. حادثه است

تاریخ بدین ترتیب  طور که گفته شد این فرایندهاي ذهنی است. و همان کشفدرونی فکري هستند و کار مورخ 

تاریخ اندیشه است و مورخ از طریق بازسازي حوادث تاریخی در ذهن خود به درک فرایندهاي تاریخی نائل 

 (.251: 1161شود )کالینگوود،  می

کند. او اعتقاد دارد فلسفه به  ي فلسفه را رد می«علم مشاور»در رابطه با نسبت فلسفه و تاریخ، کالینگوود مقام 

هاي آن نظر بدهد بلکه تاریخ باید از درون خود به وضع نظریه  تواند دربارة روش لم بیرون از تاریخ نمیعنوان یک ع

کند  دهند را رد می دربارة خود بپردازد. اینگونه کالینگوود جایگاهی که فیلسوفان تحلیلی به فلسفه می

 گیرد. سفه را جزئی از تاریخ درنظر میرود که فل جا پیش می (. کالینگوود در آثار متاخر خود تا آن200)همان:

تاریخ هرمنوتیکی بسیار مهم است. تاریخ به نوعی اساس و پایۀ علوم انسانی را  بدین ترتیب جایگاه تاریخ در فلسفه

شود، عقل نیز تاریخی  دهد. در واقع در این دیدگاه از آنجا که انسان موجودي تاریخی تعریف می تشکیل می

ترتیب بررسی هرگونه معرفتی با استفاده از بررسی تاریخی ممکن است. بدین معنا در نظر شود. بدین  تعریف می

کالینگوود فلسفه جزئی از تاریخ است، زیرا فلسفه نیز خود علمی تاریخی است که در هر دوره بر حسب عقل 

ۀ خود را نسبت به یکدیگر اي فاصل تاریخی بروز و ظهور متفاوتی داشته است. در این دیدگاه علم و فلسفه تا اندازه

دهند و علم انسانی نه علم پوزیتیویستی نه مابعدالطبیعۀ سنتی، بلکه علمی تاریخی براي جهان  از دست می

 کند. تاریخی انسان است که از روش هرمنوتیکی و تاویل فهم استفاده می

 

 مدرنیستی تاریخ پست فلسفه .0.4

مشخص کرد. اول مرکززدایی است که از خارج کردن فاعل توان با چهار ویژگی  دورة پست مدرنیسم را می

گیرد. با این نگاه مسائل ناخودآگاه و اجتماعی  شناساي دکارتی، کانتی، هگلی از نقطۀ مرکزي و اساسی صورت می

شود. زبان فقط یک ابزار ارتباط نیست  شود. دوم توجه به زبان که به نوعی جایگزین عقل می مورد تاکید واقع می

سازد که معناي  هاي کالن را گفتار یا گفتمان می ذهنیت و فکر ما است که باید در بافت معنا یابد و بافت بلکه

گره  1گرایی هاي کالن است که به شکلی از نام گرایی یا روایت دهد. سوم نفی کلیت جهان ما را تشکیل می

، مثال فرد یا فرهنگ دیگر،  2«غیریت»نصر خورد که اهمیت دادن به ع خورد. با این نگاه ویژگی چهارم رقم می می

هاي دیگر و  گیرد و به توجه به فرهنگ روایت مدرنیستم صورت می این کار از طریق زیر سوال بردن کالن است.

 (.1166شود )باقري،  هاي در حاشیه منجر می ها و گروه اقلیت

                                                   
1 Nominalism  

2 Otherness  
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ناپذیري تاریخ  مدرنیستی بر جدایی تاریخ پستها و مرکززدایی فلسفه  بدین ترتیب با توجه به زیر سوال بردن کلیت

کند نه ماهیت انسان کلی را. بدین ترتیب  از نظریه تاکید و ماهیت انسان را در موقعیت تاریخی بررسی می

یابد. همچنین در این دیدگاه جنبه زبانی نوشته تاریخی  اي می تاریخ اهمیت ویژه هاي اجتماعی در این فلسفه جنبه

آید. تاکید بر روایت  پردازان این رویکرد می گیرد. در اینجا است که نقد ادبی نیز به کمک نظریه می مورد توجه قرار

. آثار پساساختارگرایانی  (little,2007) تاریخی به جاي علیت تاریخی از دیگر مفاهیم بنیادین این دیدگاه است

در این رویکرد قابل توجه است.  4جنکینز و کیت 1و مورخانی چون هیدن وایت 2و ژاک دریدا 1مانند میشل فوکو

 پردازیم. در ذیل به بررسی نظریات فوکو و جنکینز در باب تاریخ می

نظریۀ پیشرفت در »دهد که قویا با  اي از تاریخ را مدنظر قرار می ( با الهام از نیچه، مفهوم ویژه1164-1127فوکو )

دقیق نظریه و عمل تاریخ   مستلزم بازاندیشی  ـال ظـهورمغایرت دارد. وي معتقد است هر صورتبندي در ح« تاریخ

پردازد بلکه با یک مسئله یا معضل به مطالعۀ  است. فوکو برخالف مورخین پیش از خود به بازسازي گذشته نمی

زند. بدین ترتیب تاریخ را روندي مداوم و مستمر همراه با تکرار حوادث و وقایع به  موردي تاریخ دست می

هایی مانند دیگرگونگی،  گیرد بلکه تاریخ را عدم اسـتمرار و عـدم تسلسل همراه با ویژگی در نظر نمیپیوسته  هم

زمان هم شکلی از  دهد. دیدگاه فوکو در مورد تاریخ این است که تاریخ هم غرابت و تهدیدآمیز بودن مدنظر قرار می

اختن آن است. بدین ترتیب فوکو اعتقاد دانش و هم شکلی از قدرت و ابزاري براي کنترل گذشته از طریق شن

و دیرپایی با یـکدیگر دارنـد. فوکو ارائه و بسط مفهوم گفتمان را در مقابله و   عمیق  دارد دانش و قدرت پیوند

گفتمانها/کاربستها به جاي نظریۀ معرفت قرار   کثرت  دهد، بدین ترتیب نـظریۀ معارضه با مفهوم سوژه قرار می

داند  هایی براي گذشته نمیهاي شکل گرفته از طریق مطالعه تاریخی را، نظریه(. فوکو نظریه1157دهد )پستر،  می

« حال»کنند یعنی خواهان تبیین گیرد که زمان حال را برمبناي گذشته مطالعه می هایی در نظر میبلکه نظریه

سازد ند که این لحظۀ تاریخی را میهاي گذشته را توضیح دهخواهند فرایند ساختارها و گفتمانتاریخی اند و می

هاي تاریخی خود در تالش براي انجام چنین طرحی یعنی (. فوکو در روش1167)همیلتون، کولینز و دیگران، 

تاریخ »(. فوکو از مفهومی به نام 1162است )کچویان، « پاسخگویی به مسائل فلسفی از طریق مطالعۀ تاریخی»

کند. تاریخ بالفعل، تاریخی است که جهتی ماوراء یاد می« گراییگذشته»و « گراییاکنون»در مقابل « بالفعل

خودش ندارد و همواره در حال حرکت و تغییر است. در این رویکرد به تاریخ، فوکو به دنبال ترسیم تمام نماي 

ا روشن دهد که بتواند وضعیت حال و چگونگی تکوین آن رگذشته نیست و آن بخش از گذشته را مدنظر قرار می

هاي اولیۀ فوکو پرسش از امکان معرفت است. فوکو در این پرسش با پرسشی کانتی کند. مثال یکی از دغدغه

                                                   
1 Michel Foucault  

2 Jacques Derrida 

3 Hayden White  

4 Keith Jenkins  
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این امکان را هاي ثابت و همگانی در نوع بشر است، سروکار دارد اما برخالف کانت که به دنبال جستجوي ریشه

 (. 1161وسلی، دهد )باقري، سجادیه و تمورد توجه قرار می به صورت تاریخی

( شد. وي یکی از مورخان مطرح در 1141دیدگاه فوکو منبع الهام بسیاري از مورخان به ویژه کیت جنکینز )

گیرد و اعتقاد  هاي دیگر در نظر می سنت پسامدرن است. او تاریخ را به عنوان یک گفتمان در کنار سلسله گفتمان

شناختی است. جنکینز با اعتقاد به نااستواري  هستی دارد گذشته از تاریخ جدا است و این شکاف، شکافی

هایی از آن را روایت  آورد که مورخین بخش شناختی در تاریخ، آن را چیزي کمتر از گذشته در نظر می معرفت

توان از متن تاریخ خارج شد. جنکینز سوال  کنند. بدین ترتیب مورخان هر کدام خوانشی از تاریخ دارند و نمی می

داند و اعتقاد دارد باید گفت تاریخ براي چیست؟ در اینجا نسبت تاریخ و  یخ را سوال غلطی میچیستی تار

شود.  بخش براي گفتمان غالب می شود. تاریخ به عنوان دانش تبدیل به عامل مشروعیت ایدئولوژي مشخص می

ز براي خودش نیست، تاریخ هرگ»جنکینز اعتقاد دارد که تاریخ به خودي خود یک ساخت ایدئولوژیک است پس 

هاي مورخان، یکی از  (. جنکینز با نااستوار خواندن روش40: 1164)جنکینز، « همیشه براي کسی است

بحث از »کند. بدین ترتیب اعتقاد دارد  ترین مباحث در رابطه با تاریخ یعنی روش تاریخی را  حل می پرمخاطره

« مفاهیم تاریخی»( در تمامی انواع تاریخ با 15)همان: « کننده است. روش به منزلۀ راهی به سوي حقیقت گمراه

هستند؛ مفاهیمی مانند زمان، مدرک، همنفسی، علت و معلول، « هاي تاریخ کانون»شویم که همان  مواجه می

تداوم و تغییر و غیره؛ اینها مفاهیمی بدیهی و ابدي نیستند که ارکان عمومی شناخت تاریخی را تشکیل دهند، 

فایده  اند. با این تفسیر که تاریخ روایتی ادبی از گذشته است آیا تاریخ بی مند کردن تاریخ جهت تاریخ بلکه راهی در

گرایی   نسبی»دهد این حالت ذهنی نوعی  نیست؟ چه لزومی دارد به مطالعۀ آن بپردازیم؟ جنکینز پاسخ می

شود اگر این راه را وسیلۀ تجزیه و  نمیگرایانه لزوما به ناامیدي منجر  است. اما یک دیدگاه نسبی« ناخوشایند

شود.  بخش می اي رهایی اي عمومی قرار دهیم. بدین ترتیب این راه شیوه تحلیل قدرت در عمل و آغاز بازشناسی

کند که کارگران داراي  ساز دربارة گذشته معرفی می بندي جنکینز تاریخ را گفتمانی متغیر و مسئله در یک جمع

شناختی،  کنند که در قالب معرفت هایی استفاده می کنند واز شیوه ن( آن را تولید میحضور ذهن )یعنی مورخی

گیرد زیرا در  اند. تولیدات آنها مورد استفاده و سوءاستفاده قرار می شناختی، ایدئولوژیک و عملی وضع شده روش

شوند  ار بخشیده و توزیع میاي ساخت حاشیه-ها در طیف مسلط هاي قدرت مطابقت دارد و معانی تاریخ عمل با پایه

 )همان(.

بیند. در واقع انسان  ها و ساختارها می مدرنیستی، با رد نگاه فرگرایانه به انسان، او را در گفتمان تاریخ پست فلسفه

هایی وجود دارد که  خواهد انجام دهد بلکه ساختارها و گفتمان فردي داراي اراده نیست که بتواند هر آنچه می

سازند.  دهند و شیوة فکر کردن، زندگی، عادات، تربیت و غیره را براي او می تحت تاثیر قرار میاراده او را 
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خواهد و کاري به گذشته ندارد. در این  مدرنیستی فهم تاریخ را براي حال و براي پاسخ امروز می تاریخ پست فلسفه

کند.  منحصر به فرد از تاریخ ارائه می هاي مختلف ادبی از تاریخ وجود دارد که هر مورخ روایتی دیدگاه روایت

جایگاه تاریخ در علوم انسانی در این دیدگاه بسیار مهم است زیرا این تاریخ است که سوال فلسفی ما را پاسخ 

دهد. یعنی براي پاسخ به سوال فلسفی باید به سراغ تاریخ برویم. پس فهم هر پدیده در علوم انسانی وابسته به  می

 صورت تاریخی است. فهم آن پدیده به

 

 مدرنیستی تاریخ پست فلسفة تعلیم و تربیت و نسبت آن با فلسفه .4

رشتۀ فلسفۀ تعلیم و تربیت به لحاظ تاریخی در قرن بیستم سه مرحله را از سر گذرانده است. در مرحلۀ اول که 

توان   روري منطقی میمعروف است، در یک رابطۀ ض« رویکرد سنتی»و « ها رویکرد داللت»، «ها رویکرد ایسم»به 

گیرد. در مرحلۀ  هاي تربیتی رسید. این کار از طریق روش استنتاج منطقی صورت می از مبانی فلسفی به گزاره

ها و اعمال  دوم فلسفۀ تعلیم و تربیت با اتخاذ رویکرد فلسفه تحلیلی، به عنوان یک علم درجه دوم به تحلیل فرایند

پردازد. فلسفۀ تعلیم و تربیت در مرحله سوم به  خوذ از عمل تربیتی میتربیتی و بررسی و تدقیق مفاهیم ما

رسد )بهشتی،  مدرنیستی شامل پساساختارگرایی، فمنیسم، هرمنوتیک، نوپراگماتیسم و غیره می رویکردهاي پست

رویکرد »و نوعی از « ها رویکرد داللت»(. آنچه در رشتۀ فلسفۀ تعلیم و تربیت ایران شاهد آن هستیم وجود 1161

با استفاده از آراء مالصدرا و « نظریۀ اسالمی تعلیم و تربیت»( در کتاب 1161الهدي ) است.  مثال علم« تحلیلی

( در کتاب 1166استنتاج مبانی تربیتی از آن به طرح دیدگاه فلسفه اسالمی اقدام نموده است. همچنین باقري )

تحلیل مفهومی و زبانی و روش استنتاج از طریق استنباط از  با استفاده از روش« نگاهی دوباره به تربیت اسالمی»

هاي تعلیم و تربیت اسالمی، دست زده است. بنابراین باقري را منبع قرآن و سنت به استخراج مبانی، اصول و روش

ش به توان اساسا در چارچوب رویکرد تحلیلی جاي داد بلکه وي با تاثیرپذیري از فلسفۀ تحلیلی و تاکید بر رو  نمی

زند. این مقاله قصد دارد به بحث و بررسی رویکرد سوم بپردازد. از آنجا که  سازي در تعلیم و تربیت دست می نظام

مدرنیستی خود تحوالتی در علوم انسانی به جا گذاشته است؛ به بازتعریف  تاریخ در شکل هرمنوتیکی و پست فلسفه

 زیم.پردا فلسفه تعلیم و تربیت از منظر این رویکرد می

در دو دیدگاه و نظریه بیان شده در فلسفه تعلیم و تربیت در ایران مبنا بر این است که براي پاسخ به یک سوال 

بندي به متون دینی استفاده کرد یا از فلسفی باید به سراغ فلسفه رفت؛ حال یا باید از روش فلسفی براي صورت

تربیت اسالمی یاري گرفت. این مقاله قصد دارد رویکردي فلسفه اسالمی و روش استنتاج براي استخراج تعلیم و 

مقالة پیش رو این است که براي پاسخ به سوال  متفاوت در پاسخ به سواالت فلسفی را مطرح کند. ادعاي

 فلسفی باید به سراغ تاریخ رفت. 
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وضع خود را در به طور کلی براي به رسمیت شناختن هر معرفتی، چهار مولفه وجود دارد که آن معرفت باید م

رابطه با آنها مشخص کند. اول موضوع معرفت، دوم پرسش آن معرفت، سوم روش معرفت و چهارم غایت معرفت. 

رسد در فلسفه تعلیم و تربیت امروز در ایران، موضوع معرفت فلسفه تعلیم و تربیت، تربیت است، سوال  به نظر می

آن استنتاجی و تحلیلی است و غایت این معرفت ترسیم مرکزي آن سوال از چیستی تعلیم و تربیت است، روش 

مدرنیستی که از رویکردهاي هرمنوتیکی  تاریخ پست نظام مطلوب تعلیم و تربیت اسالمی است. با استفاده از فلسفه

شود: موضوع معرفت تعلیم و تربیت انسان تربیت شده  اند، این چهار مولفه به صورت زیر بازتعریف می تاثیرپذیرفته

هاي هرمنوتیکی و زبانی  تاریخ و اجتماع، سوال مرکزي آن چگونگی تربیت، روش آن تاریخی با استفاده از روش در

 پردازیم. و غایت آن خودشناسی است. در ادامه به بحث و بررسی این دو رویکرد در این چهار مولفه می

 :یت کنونی در ایران تربیت رسد موضوع معرفت فلسفه تعلیم و تربیت در وضع به نظر می موضوع معرفت

انسان کلی است. در اینجا هم تربیت و هم انسان در مفهوم کلی آن مدنظر هستند. تربیت و انسانی که متعلق به 

شود و تربیتی است که از تربیت  هاي عالم واقع انتزاع می جامعه و تاریخی نیست بلکه مفهومی است که از انسان

ها، موضوع  مدرن مدرنیستی و نگاه پست تاریخ پست ر مقابل با توجه به فلسفهشود. د انضمامی به ذهن متبادر می

فلسفه تعلیم و تربیت شامل انسان تربیت شده به صورت اجتماعی و تاریخی است. بدین ترتیب رویکرد 

کلی زند و به نوعی وجود مفهوم  گرایی به رد هرگونه کلیت و کالن روایت دست می مدرنیستی با تاثی از نام پست

تواند انسان یا تربیت در مفهوم کلی آن باشد  برد. پس موضوع یک معرفت نمی را در معناي سنتی آن زیر سوال می

هاي تاریخی به  دریافت ها و پیش داده کند، انسانی که با پیش بلکه این نگاه بر انسان تاریخی و اجتماعی تاکید می

ها و ساختارهاي اجتماعی فرافردي است. پس فهم  ز گفتمانگذارد که جهانی اجتماعی و متاثر ا جهانی قدم می

ها و ساختارها باید صورت پذیرد. توجه به  انسان تربیت شده با درنظر گرفتن این جهان اجتماعی و در گفتمان

جهان اجتماعی تفاوت دیگري در موضوع معرفت فلسفه تعلیم و تربیت در رویکرد فعلی به فلسفه تعلیم و تربیت و 

شود. انسانی  کند. در دیدگاه فعلی، انسان فردگرایانه در نظر گرفته می مدرنیستی به آن را آشکار می د پسترویکر

ها و ساختارها. حیوان ناطقی که ارادة انجام کارها را از طریق عقل خود دارد و  بدون اثرپذیري از اجتماع، گفتمان

هاي  مدرنیستی جنبه د. در حالیکه در رویکرد پستگوید را تبدیل به عمل کن توانایی دارد هر آنچه عقل می

اجتماعی و ساختاري بر انسان و تربیت او غلبه داشته و براي شناخت انسان الزم است این عوامل نیز بازشناسی 

دهد. بدین  هاي غالب شکل می هایی که بر او استیال دارند، عمل خود را بر پایۀ گفتمان شوند. انسان در قدرت

 ها را شناخت. دهد بلکه باید این روابط قدرت و گفتمان انسان به تنهایی فهم کاملی از او ارائه نمی ترتیب شناخت

 :چیستی »سوال مرکزي رشته فلسفه تعلیم و تربیت در حال حاضر در ایران، سوال از  سوال مرکزي معرفت

زند مد  آل پهلو می لیم و تربیتی ایده است و باز هم سوال از تعلیم و تربیتی کلی که به نوعی با تع« تعلیم و تربیت
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، این است که تعلیم و تربیت یک مفهوم است که در «تعلیم و تربیت چیست»فرض سوال  نظر است. در واقع پیش

توان در دنیاي خارج از ذهن متحقق کرد. به نوعی شاید بتوان گفت  کند و این وجود را می ذهن وجود پیدا می

است. چون « تعلیم و تربیت چه باید باشد»ت در فلسفه تعلیم و تربیت، سوال از سوال از تعلیم و تربیت چیس

تاریخ پست مدرنیستی سوال  آل از تعلیم و تربیت است. در رویکرد فلسفه پرداز در پی ترسیم یک نظام ایده نظریه

دیگر اجزاي  از چیستی تعلیم و تربیت مد نظر نیست. بلکه سوال از چگونگی و بررسی روابط و نسبت آن با

کند، آن را به تاریخی خواهد بود. این سوال عالوه بر اینکه تعلیم و تربیت را در زمینۀ تاریخی آن بررسی می

بیند. نکته قابل توجه این است که سوال از صورت اجتماعی و در ارتباط با عناصر و ساختارهاي اجتماعی می

یعنی چه شرایط تاریخی منجر به « آید؟ چگونه پدید میتعلیم و تربیت »چگونگی، سوالی صرفا توصیفی است. 

پدیدآیی تعلیم و تربیت شده است؟ در اینجا تعلیم و تربیت یک امر ذهنی نیست که بتوان آن را متحقق کرد. در 

اي از عوامل منجر به پیدایی آن  اینجا تعلیم و تربیت یک اتفاق، یک رخداد عینی و یک واقعه است که مجموعه

 شود.  می

 :روش پژوهش فلسفه تعلیم و تربیتی در ایران امروز بیش از هر چیز در دو روش استنتاج و  روش معرفت

ها و موضوعات پژوهشی به استخراج  نامه شود. حجم زیادي از پایان روش تحلیل مفهومی و زبانی خالصه می

پردازند. بدین ترتیب  ن، میهاي تربیتی از مکاتب، فیلسوفان، متون مقدس و هرگونه مبانی نظري ممک داللت

پژوهشگر با استفاده از یک مبناي نظري و با برقراري رابطه ضروري منطقی میان مبناي نظري دست به استخراج 

هاي تحلیل مفهومی و زبانی به ویژه  زند. عالوه بر این روش، استفاده از روش هاي تربیتی می اهداف، اصول و روش

ۀ فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی، رواج یافته است. این روش به تحلیل مفاهیم در رابطه با متون مقدس، در رشت

توان  مدرنیستی، می تاریخ پست زند. با استفاده از فلسفه مشخص در قرآن و روایات و هرگونه متن مرجع دست می

د سوال طور که گفته شد، این دیدگاه سعی دار افقی جدیدي در استفاده از روش در این رشته گشود. همان

فلسفی را از طریق تاریخ نه به صورت استعالیی پاسخ دهد. زیرا انسان موجودي تاریخی است پس فهم تعلیم و 

سازد تنها در تاریخ ممکن است. برخالف روش استنتاج یا تحلیلی که  تربیت به عنوان نهادي که انسان آن را می

ریخی بر آن است که تعلیم و تربیت را به صورت واقعیتی به مفهوم تعلیم و تربیت نگاهی صرفا ایستا دارد، روش تا

اي تنها از طریق  مدرن، فهم هر پدیده هاي پست گروي دیدگاه پویا و در زمان بررسی کند. بر اساس ادعاي تاریخی

فهم تاریخ آن پدیده ممکن است. بدین ترتیب فهم تعلیم و تربیت نیز بدون فهم تاریخ آن ناقص خواهد بود. پس 

توان از  مدرنیستی، روش پاسخ به سوال فلسفی، روش تاریخی است. در بررسی تاریخی می ساس رویکرد پستبر ا

شناسی، تحلیل گفتمان  هاي هرمنوتیکی، زبانی و تحلیل روایت، تبارشناسی، دیرینه هاي متفاوتی مانند روش روش

 و غیره استفاده نمود.
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 :آل ذهنی است. نظامی که  در ایران، ترسیم نظام ایده غایت معرفت تعلیم و تربیت اسالمی غایت معرفت

تمامی مبانی و اهداف و اصول آن به صورت منطقی در یک فرایند ذهنی چیده شده است و به صورت مکتوب 

ها را به علم تربیت محول کرده است. بدین  شود، نظامی که مسئولیت طراحی جزئیات و فنون و تکنیک ارائه می

علیم و تربیت اسالمی دفاع از یک نظام منطقی ذهنی و مکتوب است که از مبانی مشخصی ترتیب غایت فلسفه ت

توان در کتبی مشاهده کرد که در رابطه با فلسفه تعلیم و تربیت  آل را می هاي ایده استخراج گشته است. این نظام

وز تعلیم و تربیت دیده اسالمی یا جمهوري اسالمی نوشته شده است. به عبارت دیگر نگاهی که در دیدگاه امر

االمري به آن پدیده است. اما تحقق یک پدیده از  شود، تالش براي تحقق یک امر ذهنی و داشتن نگاه نفس می

زند. ساختارها  طریق تصور ذهنی آن یا طرح مکتوب آن ممکن نیست. زمانه و تاریخ یک اتفاق و رویداد را رقم می

توان تعلیم و تربیت را  شود. آیا می اق عینی و هر اتفاق عینی دیگر میها منجر به پدید آمدن یک اتف و گفتمان

کند. تعلیم و  تصور کرد بدون آنکه شرایط تاریخی پیدایی آن را متصور شد؟  تعلیم و تربیت را تاریخ پیدایش می

یک نگاه عینی توان به تعلیم و تربیت  شود. اینگونه می ساختاري پیدا می-اجتماعی-تربیت در یک فرایند تاریخی

« خودآگاهی»مدرنیستی  تاریخ پست داشت نه یک نگاه انتزاعی. با این توضیحات غایت معرفت با استفاده از فلسفه

ایم؟ با توجه به اینکه انسان موجودي تاریخی  است. یعنی پاسخ به این سوال که ما چیستیم و چگونه این شده

د را بررسی کند. فوکو در پی پاسخ به این سوال است که است، براي فهم آنچه که هست، الزم است تاریخ خو

رود تا تاریخ به او نشان دهد که  شرایط تاریخی امکان معرفت چیست؟ براي پاسخ به این سوال به سراغ تاریخ می

اي دخیل بوده است. دغدغه اصلی فوکو بررسی تاریخ براي فهم  هاي معرفتی در آنچه امروز هست، چه گفتمان

. پس او به نوعی به دنبال بررسی خود در گذشته است تا به خودآگاهی برسد. بنابراین خودآگاهی و امروز است

هاي آتی خود را بدانیم و بفهمیم  ایم به ما کمک خواهد کرد که امکان فهم آنچه هستیم و اینکه چگونه این شده

 هایی در آینده داریم. چه توانایی

 

 گیرينتیجه .1

تاریخ جوهري  فلسفهشود.  بندي می تاریخ صورت تاریخ در چهار سنت فلسفه به طور کلی طرح مفهومی فلسفه

هاي انسانی در آن  تاریخ را به مثابه امري فراتر از فرد و یک ارگانیسم زنده و یک کل مختار، بدون آنکه اراده که

بی بررسی شد. سنت  ل، مارکس، اشپنگلر و تویینگیرد. در این رابطه نظرات کنت، هگ خللی وارد کند، درنظر می

با تشکیل ساینس و علم تجربی در معناي پوزیتیویستی آن، تاریخ خود را به  تاریخ تحلیلی است. فلسفهدوم 

هاي تجربی  هاي تاریخی را از طریق روش تواند اعتبار و عینیت گزاره عنوان علمی پوزیتیویستی مطرح کرد که می

ر جریان بحران علوم در غرب، تاریخ نیز به عنوان یک علم پوزیتیویستی مورد انتقاد قرار گرفت. اثبات کند. اما د
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شناسی به تحلیل علم تاریخ پرداختند و از مفاهیمی  در این مرحله فیلسوفان تحلیلی از منظر منطق و معرفت

تاریخ هرمنوتیکی بر  فهفلسچون علیت، عینیت و تبیین در دانش تاریخ سوال پرسیدند. در سنت سوم یعنی 

پرداز مطرح در این رویکرد دیلتاي است که در کشاکش  نظریهشود.  زیسته تاکید می فهم ذهنیات و تجربه

پردازي کرد. همچنین  چالش علوم انسانی و علوم تجربی، از عقل تاریخی سخن گفت و در باب علوم تاریخی نظریه

در اواسط قرن بیستم یاد کرد که به نام تاریخ ذهنیات و عقاید تاریخ هرمنوتیکی  توان از موج جدید فلسفه می

شود. دیدگاه کالینگوود و مکتب آنال از این دست  مطرح است. در این دیدگاه بر درک به جاي تبیین تاکید می

در دوره پست مدرنیسم که بر عدم تمایز و نفی مدرنیستی است.  تاریخ پست فلسفهاست. سنت چهارم 

شود و تاریخ به مثابه کل علوم انسانی  ناپذیري تاریخ از نظریه تاکید می شود، بر جدایی تاکید میهرگونه تفکیک 

هاي اجتماعی است. همچنین در این دیدگاه جنبه زبانی نوشته تاریخی با  شود که داراي جنبه در نظر گرفته می

خی به جاي علیت تاریخی از دیگر مفاهیم گیرد. تاکید بر روایت تاری تاثیرپذیري از نقد ادبی مورد توجه قرار می

 بنیادین این دیدگاه است. آثار پساساختارگرایانی مانند فوکو و دریدا در این رویکرد قابل توجه است.

تاریخ تحلیلی است که  فلسفه تاریخ جوهري بیشترین نزدیکی را با فلسفه کالسیک دارد. در مقابل سنت فلسفه

تاریخ است. در واقع اگر بتوان طیفی در نظر آورد  هاي چهارگانه فلسفه در میان سنتدارترین سنت به فلسفه  زاویه

که در یک سر آن علم و در سر دیگر آن فلسفه قرار دارد، در حالیکه فلسفۀ جوهري نزدیک به فلسفه است؛ این 

یت و تبیین در این گیرد بنابراین عین سنت تاریخی بیشترین نزدیکی را به علم دارد و روش خود را از علم می

گردد. همچنین  شود و پرداختن به جزئیات براي رسیدن به کلیات داراي اهمیت مضاعف می دیدگاه پر رنگ می

بینی دست  کند تا بتواند به پیش ها و قوانین کلی علمی و تجربی استفاده می این سنت در محتواي خود از نظریه

تاریخ هرمنوتیکی بسیار مهم است. تاریخ به نوعی اساس و پایۀ علوم  بزند. اما در سنت سوم جایگاه تاریخ در فلسفه

شود، عقل نیز  دهد. در واقع در این دیدگاه از آنجا که انسان موجودي تاریخی تعریف می انسانی را تشکیل می

ن شود. بدین ترتیب بررسی هرگونه معرفتی با استفاده از بررسی تاریخی ممکن است. در ای تاریخی تعریف می

دهند و علم انسانی نه علم  اي فاصلۀ خود را نسبت به یکدیگر از دست می دیدگاه علم و فلسفه تا اندازه

پوزیتیویستی نه مابعدالطبیعۀ سنتی، بلکه علمی تاریخی براي جهان تاریخی انسان است که از روش هرمنوتیکی و 

یستی، با رد نگاه فرگرایانه به انسان، او را در مدرن تاریخ پست کند. در سنت چهارم فلسفه تاویل فهم استفاده می

خواهد و  مدرنیستی فهم تاریخ را براي حال و براي پاسخ امروز می تاریخ پست بیند. فلسفه ها و ساختارها می گفتمان

کاري به گذشته ندارد. جایگاه تاریخ در علوم انسانی در این دیدگاه بسیار مهم است زیرا این تاریخ است که سوال 

دهد. یعنی براي پاسخ به سوال فلسفی باید به سراغ تاریخ برویم. پس فهم هر پدیده در  فلسفی ما را پاسخ می

مدرنیستی به صورتا  تاریخ پست علوم انسانی وابسته به فهم آن پدیده به صورت تاریخی است. در این مقاله فلسفه
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یم و تربیت به عنوان یک معرفت با این مبنا تعل چهارچوب نظري مختار انتخاب شده است. بدین ترتیب فلسفه

 شود. بازتعریف می

به طور کلی براي به رسمیت شناختن هر معرفتی، چهار مولفه وجود دارد که آن معرفت باید موضع خود را در 

رابطه با آنها مشخص کند. اول موضوع معرفت، دوم پرسش آن معرفت، سوم روش معرفت و چهارم غایت معرفت. 

رسد در فلسفه تعلیم و تربیت امروز در ایران، موضوع معرفت فلسفه تعلیم و تربیت، تربیت در مفهوم  یبه نظر م

کلی و انتزاعی است، سوال مرکزي آن سوال از چیستی تعلیم و تربیت است که به نوعی سوال از این است که 

یت این معرفت ترسیم نظام مطلوب تعلیم و تربیت اسالمی چه باید باشد، روش آن استنتاجی و تحلیلی است و غا

تاریخ  تعلیم و تربیت اسالمی به صورت ذهنی و مکتوب در کتب این رشته است. با استفاده از فلسفه

شود:  اند، این چهار مولفه به صورت زیر بازتعریف می مدرنیستی که از رویکردهاي هرمنوتیکی تاثیرپذیرفته پست

ها و ساختارها و انسان  ت شده در تاریخ و اجتماع و وابسته به گفتمانموضوع معرفت تعلیم و تربیت انسان تربی

اجتماعی و نه فردي است، سوال مرکزي آن سوال از چگونگی تربیت و بررسی روابط و نسبت آن با دیگر اجزاي 

سی کرد توان برر تاریخی خواهد بود و ، روش آن تاریخی است زیرا هیچ پدیدة تاریخی را بدون فهم تاریخ آن  نمی

شناسی، هرمنوتیک، تحلیل زبان و غیره براي فهم تاریخی  هاي تحلیل روایت، تبارشناسی، دیرینه بنابراین از روش

ایم را  گردد. همچنین غایت معرفت فلسفه تعلیم و تربیت خودشناسی است زیرا تا ما آنچه که بوده استفاده می

 م. هاي آتی خود دست یابی توانیم به امکان نشناسیم نمی

 

 

Abstract: 

Since the history as knowledge has been effective in shaping the human sciences, this paper aims to 

provide a concept pattern of philosophy of history and philosophy of education is redefined using 

the postmodern philosophy of history.Thus, using descriptive and analytical method, Four 

approaches has investigated in the history of philosophy: theoretical philosophy of history, 

analytical philosophy of history, hermeneutical philosophy of history and postmodern philosophy 

of history. Then, with choosing postmodernist  philosophy of history, philosophy of education is 

redefined. The philosophy of education has studied in the four component: subject, question, 

method and end. Subject philosophy of education in Iran is education. the central question is the 

question of what education,  the method is deductive and analytic and the end of the philosophy of 

education is drawing the ideal system of Islamic education. Based on  postmodern philosophy of 

history, the four components is redefined as follows: Subject of philosophy of education is 

educational man in social and history, the central question is how to education, its method is  

historical by using the hermeneutics and language methods and its end is self-realization. 

Keywords: Philosophy of history, postmodernism, humanities, philosophy of education, 

history, hermeneutics, Islamic education. 
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 نوجوانان با نگاهی به کتاب سازی نهضت فلسفه برای کودکان و بررسی و نقد بومی

 

 کودک فیلسوف، لیال

8، امین ایزدپناه3حمیده گرگی
 

 

 چکیده

گرفته در  سازي صورت اي از کارهاي بومی به عنوان نمونه کودک فیلسوف، لیالهدف از این پژوهش بررسی کتاب 

. 1زمینه فلسفه براي کودکان و نوجوانان در ایران است.  براین اساس در پی پاسخ به این سه پرسش  هستیم: 

سازي از نگاه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در پیوند با بحث فلسفه براي کودکان و  معناي بومی

. نقاط 1سازي در نظر گرفته شده است؟  کدام معیارهاي بومی کودک فیلسوف، لیال. در کتاب 2ن چیست؟ نوجوانا

سازي در این اثر داستانی چیست؟ براي پاسخ به پرسش نخست از روش تحلیل محتواي  قوت و ضعف بومی

از تحلیل محتواي  استقرایی، براي پاسخ به پرسش دوم از تحلیل محتواي قیاسی و براي پاسخ به پرسش سوم

هاي پژوهش گواه بر این است که  تفسیري است. یافته –ها نیز توصیفی  تاملی استفاده شده و رویکرد تفسیر داده

سازي برنامه فلسفه براي کودکان و  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تعریف دقیق و مشخصی از بومی

سازي این کتاب، که بر اساس کتاب  سازي ندارد. بومی سبت به بومینوجوانان ارائه نداده است و رویکرد مشخصی ن

 سازي انجام گرفته است عبارتند از انجام شده، از نوع تهذیبی است و تغییراتی که در کتاب با ادعاي بومی لیزا

. تضاد 10. فراموشی مولف 1. روابط 6. محتوا 5. ترجمه 7ها . توصیف7. مکان 4. زمان 1. شعر 2. اسامی 1 تغییر 

رسد به هاي خاص است. به نظر می گرفته در کتاب مربوط به تغییر نام . حذف و اضافه.  بارزترین تغییر صورت11

سازيِ محتواي غیربومی برنامه فلسفه براي کودکان بهتر است رویکردي جایگزین شود که به جاي رویکرد بومی

و اجتماعی جامعه ایران است. این مساله، با توجه به دنبال تولید محتواي اصیل و متناسب با شرایط فرهنگی 

پذیر است و تعامل میان پژوهشگاه هاي نویسندگان و تصویرگران ادبیات کودک و نوجوان ایران، امکانتوانمندي

تواند به آفرینش آثار خوبی براي برنامه فلسفه براي علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با آفرینندگان آثار ادبی می

 دکان و نوجوانان بینجامد.  کو

 .کودک فیلسوف، لیالسازي. فلسفه براي کودکان و نوجوانان. لیزا کودکی در مدرسه.  بومی های کلیدی: واژه
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 مقدمه و بیان مسأله -3

نهال فلسفه براي کودکان نزدیک به نیم قرن است که شکوفا شده و با وجود اینکه قدمت زیادي ندارد اما آثار  

فراوانی در این زمینه به رشته تحریر درآمده است. با ورود این برنامه به دیگر مناطق جهان برخی از کشورها 

سازي فلسفه براي  ین برنامه است درصدد بومیبراساس تفاوت فرهنگ و موقعیت خود با کشور آمریکا که مبدا ا

کودکان برآمدند و بر این اساس، آثار جدیدي را خلق کردند. ایران یکی از کشورهایی است که برخی از افراد و 

سازي فلسفه براي کودکان هستند.  هایی مدعی بومی موسسات آن به این بحث اقبال نشان داده و با نگارش کتاب

تر از این برنامه و  وري بیش تواند گامی مهم در راستاي بهره اند می این زمینه نگارش یافته بررسی آثاري که در

 غناي آن باشد.

هاي محلی در  اشاعه، انطباق و رشد پارادایم دانش، فناوري، هنجارهاي رفتاري و ارزش»سازي به معناي  بومی

(. بنابراین دانش بومی، دانشی است که در 11 :1110پور دهاقانی و همکاران،  )قاسم« موقعیت و بستر خاص است

سازي باید موردتوجه قرارگیرد،  اي قرار دارد. موضوعی که در بحث از بومی بستر اجتماعی، فرهنگی، تاریخی ویژه

سازي و علم  سازي با اسالمی سازي است چرا که در بسیاري از تحقیقات، بومی سازي با اسالمی بیان تفاوت بومی

؛ مختاري و همکاران، 1161سروي،  ؛ خواجه1161؛ برزگر، 1165حد فرض شده است )باقري، دینی امري وا

ها وجود دارد.  (؛ در صورتی که تمایزهاي اساسی میان آن1111؛ نوذري، 1111؛ تقوي، 1110؛ هدایتی، 1110

جامعه سنخیت سازي به معناي علمی است که با بستر تاریخی و فرهنگی و شرایط اجتماعی و فرهنگی یک  بومی

اي تاریخی است اما علم اسالمی، نسبی نیست و محدود به محل و مکان خاصی نیست بلکه فرامکانی  دارد و پدیده

: 1166و فرازمانی است؛ بومی کردن در معناي خودش محلی بودن و تاریخی بودن را دارد )پارسانیا و همکاران، 

سازي علم است  تري به نام بومی رمجموعه جریان گستردهسازي علم، زی اي نیز معتقدند اسالمی (. عده11-10

اي حداقلی و  گیري ایدئولوژیک، گستره سازي بسته به جهت (. بنابراین مسأله بومی11: 1114آبادي،  )قرائی سلطان

 حداکثري خواهد داشت و تعریف آن محدود و گسترده خواهد شد. 

سازي آن نظرهاي مختلفی مطرح  که امروزه در مورد بومی فلسفه براي کودکان و نوجوانان از جمله مباحثی است

شود، تالشی است براي بسط  شود. براساس تعریف لیپمن آنچه فلسفه براي کودکان و نوجوانان نامیده می می

فلسفه، با این هدف که بتوان آن را همانند نوعی آموزش به کار برد. این فلسفه، آموزشی است که در آن از فلسفه 

شود  داشتن ذهن کودک به کوشش جهت پاسخگویی به نیاز و اشتیاقی که به معنا دارد، بهره برده میبراي وا

دهند بلکه تالش بر این است که  (. در فلسفه براي کودکان، اندیشه را به کودکان آموزش نمی26: 1111)ناجی، 

 کودکان اندیشیدن را فراگیرند.

کنند،  سازي فلسفه براي کودکان و نوجوانان فعالیت می به بومیمراکز متعددي در مباحث نظري و عملی مربوط 
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گروه فلسفه براي کودکان و نوجوانان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از جمله این مراکز است. این 

صورت رسمی آغاز کرده است  اي از تحقیقات تجربی و نظري را به مرکز جهت دستیابی به اهداف خود، مجموعه

ها اشاره  سازي آن هاي فلسفه براي کودکان و بومی توان به ترجمه و تدوین کتاب ز جمله این تحقیقات میکه ا

 سوي از کرمانی سادات رومینا و ابدي صادقی زهره همکاري که با ناجی سعید اثرلیال  فیلسوف، کودک کرد. کتاب

اولین گامی است که از سوي این گروه در است  شده منتشر فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه انتشارات

 متیو نوشته لیزا  از اقتباسی سازي فلسفه براي کودکان و نوجوانان برداشته شده است.  این کتاب، جهت بومی

است. از جمله تحقیقاتی که درباره این کتاب صورت  نوجوانان و کودکان براي فلسفه برنامه گذار بنیان لیپمن

 «ها لیزا و لیال، تمایزها و شباهت»( و 1111)موسوي،  «کودک فیلسوف، لیال»هاي هتوان به مقال گرفته می

اند. هرچند این تحقیقات ارزشمند هستند اما  ( اشاره کرد که به معرفی تحلیلی کتاب پرداخته1111)کرمانی،

تر در این مورد  اند و انجام تحقیقاتی بیش سازي در این اثر نپرداخته صورت عمیق و دقیق به مفهوم بومی به

تواند  کشد، بررسی دقیق آن می شده و میهنی را یدک می سازي ضروري است. چون این کتاب عنوان نمونه بومی

سازي برنامه فلسفه براي کودکان و نوجوانان در پژوهشگاه علوم انسانی و  گامی مهم در جهت آشنایی با بومی

باشد. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی مفهوم و سطح مطالعات فرهنگی و شناخت نقاط قوت و ضعف این کار 

هاي  و نیز کشف نقاط قوت و ضعف آن است. براساس این هدف پرسش کودک فیلسوف، لیالسازي در کتاب  بومی

سازي از نگاه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در پیوند با بحث  . معناي بومی1شود:  زیر مطرح می

سازي مورد نظر بوده   . در کتاب مورد بررسی چه معیارهاي براي بومی2و نوجوانان چیست؟  فلسفه براي کودکان

 سازي در این اثر داستانی فلسفه براي کودکان و نوجوانان چیست؟ . نقاط قوت و ضعف بومی1است؟ 

 

 پیشینه پژوهش -8

کان و نوجوانان در ایران پرداخته برنامه خود به معرفی فلسفه براي کود 4برنامه فلسفی سوفیا از رادیو گفتگو در 

اهلل کریمی )از اعضاي پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی( و فائزه  است که سه برنامه اول با حضور روح

رودي )از کارشناسان برنامه فبک در ایران( و برنامه چهارم با میزبانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

از اعضاي پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی( و لیال مجیدحبیبی )از فعاالن رشته با حضور سعید ناجی )

( 15/7/1114« )چیستی و تاریخچه فبک»ادبیات فارسی در ایران( برگزار شده است. در برنامه اول با عنوان 

ک در مشرق و مغرب هاي مرتبط با فب درمورد لیپمن و کار او، تعریف و هدف فبک، شیوه اجراي فبک و پیشینه

(، ارتباط فبک 14/7/1114« )محتوا و روش علمی فبک»زمین؛ بحث و گفتگو شده است. در برنامه دوم با عنوان 

هاي دیگر )فلسفه، تعلیم و تربیت، روانشناسی و ادبیات کودک(، معناي فبک )خاص و عام(، روش بررسی  با رشته
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سازي(، جایگاه ادبیات در فبک، جایگاه  ی فبک )ضرورت بومیمسائل در فبک )عقلی و تجربی(، کمبودهاي پژوهش

هاي آن در ایران و ویژگی  نویسی براي فبک و کارگاه اي، اهمیت داستان فبک در دو مکتب فلسفی تحلیلی و قاره

هاي آن  انواع فکر در فبک و جریان»هاي مناسب حلقه کندوکاو مطرح شده است. در برنامه سوم با عنوان  داستان

(، معنا و جایگاه سه تفکر )انتقادي، خالق و مراقبتی( در فبک، تعارض و همراهی دو تفکر 21/7/1114« )ایران در

سازي و سازگاري سه حوزه باور و گفتار و رفتار، معرفی  نقاد و خالق، تربیت اخالقی در فبک با اشاره به عادت

بک و وضعیت فبک در ایران مورد بررسی قرار سازي ف هاي مختلف بومی هاي فعال فبک در ایران، نظریه گروه

( به بررسی ویژگی، کارکرد و 26/7/1114« )هاي حلقه کندوکاو فبک داستان»گرفته است. برنامه چهارم با عنوان 

 جایگاه داستان در فبک پرداخته است.

عات فرهنگی با اندیشی مربیان و فعاالن فلسفه براي کودکان پژوهشگاه علوم انسانی و مطال دهمین نشست هم

( با حضور سعید ناجی، مهرنوش هدایتی و 4/1/1111« )سازي در برنامه فلسفه براي کودکان مفهوم بومی»عنوان 

 –مسلکان، فلسفه ایرانی  سازي فبک )اخباري اهلل کریمی به بررسی رویکردهاي موافق و مخالف بومی روح

گر یا  اهداف و کارکردها، روش، برنامه درسی، تسهیل هاي نظري، حوزه )بنیان 7سازي در  اسالمی،گزینش(، بومی

 سازي جزئیات( پرداخته است. سازي )حفظ اساس و مناسب مربی و ابزارهاي اجرایی(، مالک بومی

ترین برتري  ( به صورت مختصر به معرفی تحلیلی کتاب کودک فیلسوف، لیال پرداخته است و مهم1111موسوي )

هاي فکري موجود در بازار، قهرمانان آن دانسته است که از جنس  داستان  وعهاین کتاب را نسبت به دیگر مجم

 هاي مشابهی با کودکان ایرانی دارند. کنند و دغدغه کودکان ایرانی هستند، در همان مکان زندگی می

  به ( نیز به معرفی تحلیلی دو کتاب لیزا و لیال پرداخته است. در این پژوهش کتاب لیال1111رومینا کرمانی )

هاي فرهنگی و اجتماعی ایران  ها و سایر ویژگی سازي شده معرفی شده است که با ارزش اي بومی عنوان نمونه

 هاي کندوکاو داخل کشور قابل استفاده است.  سازگار شده و براي حلقه

است کودکان ( بر این عقیده هستند که با اینکه در نگارش کتاب لیال سعی بر این بوده 1111اکبري و همکاران )

هایی وجود دارند که ارتباط  ها ارتباط برقرار کنند اما هنوز در این کتاب، داستان ایرانی بهتر بتوانند با داستان

هاي ایرانی جایگزین برخی  اند داستان ها براي کودکان ایرانی دشوار است. بنابراین پیشنهاد داده برقرار کردن با آن

وابسته در کشور دانمارک توسط  هاي فرهنگ ن مقاله به بازنویسی داستانهاي رمان لیزا شوند. در ای قسمت

ها آورده شده است. در پایان نیز  هایی از این داستان جسپرسن و کشور برزیل توسط آلوز اشاره شده است و نمونه

براي استفاده  اسالمی هستند –هاي متون ادبی که برگرفته از فرهنگ ایرانی  اند داستان نویسندگان پیشنهاد داده

 در اجتماع پژوهشی مورد بازنویسی قرار گیرند.

هاي متون کالسیک ادب فارسی مثل مثنوي، کلیله و دمنه،  اي از داستان ( نمونه1112خواه ) اکبري و خالق
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شناسی را بررسی  شناسی، اخالقی و زیبایی شناسی، ارزش شناسی، معرفت نامه، سندبادنامه در زمینه هستی قابوس

هاي مختلف، نمونه داستان مناسب کودکان را بتوان  ها باعث شده تا در زمینه اند و معتقدند تنوع این داستان کرده

 ها بهره برد. توان در برنامه فلسفه براي کودکان از آن ها ظرفیتی هستند که می یافت. این داستان

هاي مختلف فیلسوفان مسلمان نسبت به آموزش عقالنی و فلسفی  ( به تبیین دیدگاه1111اکبري و مسعودي )

اند. در این پژوهش به دو رویکرد تربیت دینی عقالنی اشاره شده است:  کودکان در راستاي تربیت دینی پرداخته

هایی  ور. رویکرد اول شامل آثار و اندیشهپر . تربیت دینی عقالنی نخبه2. تربیت دینی عقالنی از نوع همگانی 1

پذیر است مثل آثار سهروردي،  ها براي همگان امکان گونه دارند و فهم آن است که زبانی ساده و قابل فهم و حکایت

ابوریحان، ابن سینا. از نظر نویسندگان این رویکرد همپوشانی زیادي با فلسفه براي کودکان دارد. رویکرد دوم 

اند مثل آثار غزالی و خواجه نصیر. در این  ست که از محتواهاي عقالنی و انتزاعی پیچیده بهره گرفتهشامل آثاري ا

رویکرد پرداختن به فلسفه براي برخی از افراد بزرگسال جامعه ممکن است. محققان در پایان به این نتیجه 

نامه درسی فلسفه براي کودکان و نیز اند که توسعه تفکر از زمان کودکی از طریق فهم مفهوم فلسفه در بر رسیده

بازخوانی میراث حکمی و فلسفی درتمدن اسالمی ممکن خواهد شد و با دستیابی به آراي فیلسوفان مسلمان 

 هایی تکمیلی در مسیر فلسفه براي کودکان برداشت.  توان گام می

 

 روش پژوهش -0

تکیه به مسأله پژوهش بوده است. براي پاسخ  گیري هدفمند و باگنجد. نمونه پژوهش حاضر در پارادایم کیفی می

هاي متعدد  ( استفاده شد و با رجوع به دیدگاه2000به پرسش نخست از روش تحلیل محتواي استقرایی )میرینگ،

هاي اساسی و بنیادین این مفهوم استخراج شدند. براي پاسخ به پرسش  سازي علوم انسانی، ویژگی در بحث بومی

هایی که درپاسخ به پرسش نخست به  ( ویژگی2000روش تحلیل محتواي قیاسی )میرینگ،گیري از دوم با بهره

سازي در نمونه مورد پژوهش به کار رفتند. براي پاسخ به  پرسش سوم دست آمدند براي بررسی تمهیدهاي بومی

راه مقایسه کتاب  اندیشانه به این اثر و از روش تحلیل محتواي تأملی مورد استفاده قرار گرفت و با نگاهی ژرف

ها نیز در سازي شده شناخته شدند. رویکرد تحلیل دادهشده، نقاط قوت و ضعف اثر بومی سازي اصلی و کتاب بومی

 این بررسی توصیفی تفسیري بوده است.
 

 بحث -4

سازي فلسفه براي  بومی بحثهاي خود به  گروه فبک پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در یکی از نشست

هاي نظري )نگرش به فلسفه، کودک و تعلیم و  حوزه از جمله بنیان 7سازي  کودکان پرداخته است و از بومی

گر یا  انداز(، روش )شیوه اجراي برنامه(، برنامه درسی )نگارش کتاب(، تسهیل تربیت(، اهداف و کارکردها )چشم
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حوزه در کنار  7سازي این  پذیرش، بومی سازي قابل ها بومیدر این بحثمربی و ابزارهاي اجرایی سخن رفته است.  

سازي عنوان شده است که عبارتند از:  (. همچنین دو معیار براي بومی1111یکدیگر دانسته شده است )هدایتی، 

رد از (. ناجی در دو مو1111اي )ناجی،  سازي جزئیات و نظریات حاشیه . مناسب2. حفظ اساس و جوهره برنامه 1

سازي فلسفه براي کودکان اشاره کرده است.  ( به بومی1111و  1161تنی،  هایی که با او انجام شده )پنج مصاحبه

سازي  ( بومی1161تنی،  )پنج« فلسفه براي کودکان و تحول در نظام آموزش و پرورش»اي با عنوان  او در مصاحبه

هاي  ان دانسته که فعالیتی رادیکال نیست و باید ویژگیها براساس فرهنگ کودکان کشورم سازي داستان را مناسب

( 1111تنی،  )پنج« فلسفه براي کودکان در بوته نقد»جهانی و مطابق را حفظ کند. در مصاحبه دیگري با عنوان 

ایم  سازي کرده گوییم  چیزي را بومی به نظر من وقتی می»گونه تعریف شده است:  سازي از نظر ناجی این نیز بومی

اي  هاي نامناسب و حاشیه ایم در جنبه ایم و اگر تغییري داده هاي مثبت و بنیادین آن چیز را نگه داشته ی جنبهیعن

سازي شده است. البته شاید  توان گفت که یک چیز بومی ایم. و اگر چنین نباشد نمی )غیربنیادین( آن چیز داده

شان دهیم که این دو کار را درباره برنامه فبک و ام. ما باید بتوانیم ن بتوان گفت من چیز جدیدي خلق کرده

هاي  همؤلفایم و  ها را نگاه داشته هاي بنیادین و مثبت برنامه یا داستان همؤلفایم. یعنی  هاي فبک انجام داده داستان

ار و مالک بنابراین باتوجه به موارد باال  باید دو معی«. ایم اي نامناسب یا منفی را تغییر داده یا حذف کرده حاشیه

. 2هاي کشور مبدا  هاي بنیادین و مثبت برنامه یا داستان همؤلف. حفظ 1سازي در نظر گرفته شود:  براي بومی

اي نامناسب براي کشور مقصد. با وجود اینکه گروه فبک پژوهشگاه علوم  هاي حاشیه همؤلفسازي جزئیات و  مناسب

سازي فلسفه براي کودکان مشخص  را نسبت به بومیانسانی و مطالعات فرهنگی رویکرد روشن و صریح خود 

کودک فیلسوف، ها اشاره شد و همچنین بررسی تطبیقی کتاب  نکرده است اما براساس مواردي که در باال به آن

توان رویکردي  شود؛ می که در ادامه به آن پرداخته می لیزا کودکی در مدرسهاي بومی با کتاب  به عنوان نمونه لیال

سازي اتخاذ کرده است را رویکردي تهذیبی دانست. رویکرد تهذیبی یکی از  بک پژوهشگاه درمورد بومیکه گروه ف

هاي علوم انسانی موجود قرار داده و  ها و نظریه وجه همت خویش را اصالح گزاره»سازي است که  رویکردهاي بومی

دینی باید دست به تصحیح، تکمیل،  هاي ها با مفاهیم و آموزه قائل است که براساس نسبت محتواي این گزاره

هاي  (. به عبارتی در این رویکرد جنبه26: 1111)محمدي و همکاران، « ها بزنیم سازي این گزاره حذف و یا موجّه

 شوند. سازي می هاي ناسازگار، مناسب شوند و جنبه سازگار با فرهنگ، حفظ می

( نگاشته، از کتاب لیال به عنوان 14: 1112پمن، )لیلیزا کودکی در مدرسه ناجی در پیشگفتاري که بر کتاب 

سازي و تغییر برخی  در داستان لیال سعی بر آن بوده است تا با بومی»شده یاد کرده است:  سازي نمونه بومی

هاي فرهنگی و اجتماعی کشورمان  هاي داستانی این داستان را با ویژگی هاي زمانی، مکانی و شخصیت موقعیت

هاي کندوکاو در داخل کشور و براي  هاي فلسفه براي کودکان و حلقه ي استفاده در کالسسازگار کرده و برا
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اما اعضاي گروه فبک پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی )روح اهلل «. کودکان ایرانی قابل استفاده سازیم

 1111/ 1/ 4ر تاریخ سازي فلسفه براي کودکان که د کریمی، مهرنوش هدایتی و سعید ناجی( در  نشست بومی

این کتاب را مقدمه  لیال ،کودک فیلسوفتوسط همین گروه برگزار شده است، در پاسخ به نقدهاي وارد بر کتاب 

اي  اند که نسخه اند و معترف شده ه سازي براي مدارس ایران معرفی کرد سازي فلسفه براي کودکان و مناسب بومی

سازي فلسفه براي  دار بومی عنوان کتابی که داعیه شگران این کتاب را بهبومی از کارهاي فبک نیست. بنابراین پژوه

کودک فیلسوف، سازي کتاب  گرفته، بومی هاي صورت اند. براساس بررسی کودکان بوده است، مورد بررسی قرار داده

و حذف یا  هاي بنیادین و مثبت همؤلفبراساس رویکرد تهذیبی است و تغییرات نیز بر پایه دو معیار حفظ  لیال

( با یکدیگر لیال ولیزا اي و منفی انجام گرفته است. براساس مقایسه دو کتاب ) هاي حاشیه همؤلفسازي  مناسب

.شعر 2. اسامی 1گیرند:  ها قرار می سازي انجام گرفته است در این دسته تغییراتی که در کتاب لیال با ادعاي بومی

 . حذف و اضافه. 11. تضاد 10 مؤلف. فراموشی 1. روابط 6حتوا . م5. ترجمه 7 ها توصیف. 7. مکان 4. زمان 1

ها است. تغییرات مربوط به  گرفته در کتاب لیال مربوط به تغییر نام سازي صورت ترین بومی ترین و گسترده مهم

ها، ورزش و بازي، اشیاء، واحد پول، اعتیاد،  اسامی شامل: افراد و جنسیت، موسیقی، حیوانات، شهرها، لباس

فقط نام موارد ذکرشده در باال  مؤلفشوند که  شود. این گروه شامل مواردي می شخصیت طنز، درخت و اندازه می

ها فارسی  اند و تمام اسم هاي التین تغییر کرده را تغییر داده است. براي مثال در قسمت افراد و جنسیت، نام

د و هم پسران اما در کتاب لیال تمامی این افراد اند. در کتاب لیزا، افراد حلقه کندوکاو هم دختران هستن شده

ها پسر هستند اما ماجراهاي اصلی و حلقه کندوکاو مربوط به یک مدرسه  دختر هستند البته برخی از شخصیت

هاي اصلی دخترها هستند. بنابراین بسیاري از رخدادها و روابط که در کتاب لیزا شاکله  دخترانه است و شخصیت

هاي التین و  هاي ایرانی شبیه نام اند تغییر کرده است. تالش نویسنده بر این بوده است که نام ودهساختار داستان ب

( است در نمونه 16: 1112بر همان وزن باشند. براي نمونه شخصیت اصلی داستان که لیزا تري )لیپمن، 

اي دیگر در بخش حیوانات، نام  ه( تغییر کرده است. به عنوان نمون2: 1112شده به لیال ترابی )ناجی،  سازي بومی

(، گربه )ناجی، 16: 1112جاي سنجاب )لیپمن،  شوند، بیان شده است. به تر دیده می هایی که در ایران بیش حیوان

( که نام یک خوک است در کتاب لیال به فندقی )ناجی، 77: 1112( قرار گرفته است یا پابلو )لیپمن، 2: 1112

هاي دیگر این بخش نیز بر همین  است، تغییر کرده است. تغییرات زیرمجموعه( که نام یک خرگوش 41: 1112

شود اما در جدولی که  اي نمی ها اشاره سبک و سیاق است و براي پرهیز از طوالنی شدن کالم در این قسمت به آن

توان تمام  هاي دیگر قرار دارد، می صورت کامل، تمام تغییرات در آن ذکر شده است و پس از توضیحات بخش به

 این موارد را مشاهده کرد. 

، شعرهاي دیگري را جایگزین شعرهاي التین کرده است. براي مؤلفدر بخش دیگر که مربوط به تغییر شعر است 
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شود  بینند که از مدرسه خارج می آموزان معلم خود را به همراه نامزدش می مثال در کتاب لیزا، هنگامی که دانش

هاي ارغوانی رنگ فروخفت، ما با  و بعد، وقتی خورشید به آرامی در پشت تپه»خواند:  را میها این شعر  یکی از آن

(. اما در 12: 1112)لیپمن، « زدند، وداع کردیم مان، که دست در دست یکدیگر در غروب آفتاب قدم می قهرمانان

 گردش به و بربست بار/ دبو آمده تنگ به نیک ما صحبت از گویی»کتاب لیال، شعر دیگري جایگزین شده است: 

: 1112)ناجی، « برفت و نرسیدیم وداعش به دریغا اي/ و برفت ندیدیم سیر او  پیکر مه روي/ برفت و نرسیدیم

57.) 

اند. براي نمونه زمان  در تغییرات دیگر که مربوط به زمان و مکان است، زمان و مکان وقوع رخدادها عوض شده

( تغییر کرده است. همچنین در 12و  2: 1112( به ناهار )ناجی، 26و  16: 1112خوردن غذا از شام )لیپمن، 

کتاب لیال  مؤلف(، 171-177: 1112آموزان از یک مکان تاریخی است )لیپمن،  داستانی که مربوط به بازدید دانش

 ( تغییر داده است.147-170: 1112ها را به مکانی تاریخی در تهران و اطراف آن )ناجی،  نام مکان

اند. براي نمونه در کتاب لیزا،  نیز تغییر کرده ها توصیفها و رخدادها؛  ه دنبال تغییر افراد و جنسیت و موقعیتب 

هاي آبی و موهاي  او جوانی بود با چشم»پیکر که جانشین مدیر مدرسه است، چنین توصیف شده:  آقاي پنی

(. اما 42: 1112)لیپمن، « پوشید اتلندي میهویجی رنگ که معموال ژاکتی به رنگ قرمز روشن و شلوار طرح اسک

در کتاب لیال، چون مدرسه دخترانه است، جانشین مدیر، خانمی به نام پروین پاشایی است و بنابر این تغییر، 

هاي آبی و موهاي حنایی رنگ که از جلو مقنعه  او خانم جوانی بود با چشم»ظاهر او چنین توصیف شده است: 

(. تغییرات مربوط به 27: 1112)لیال، « پوشید نتویی به رنگ بنفش و شلوار جین میشد. معموال ما دیده می

در کتاب لیال ترجیح داده است که به جاي کلمه درست  مؤلفاي بازي با کلمات است مثال  گونه ترجمه نیز به

 ( را جایگزین کند.101: 1112عیب و نقص )ناجی،  (، کلمه بی127: 1112)لیپمن، 

شود. عنوان کتاب لیپمن، لیزا است که در ترجمه به لیزا کودکی  یر محتوا در تغییر نام کتاب دیده میبارزترین تغی

در مدرسه تغییر یافته است؛ لیزا دختري است که در کنار دوستان خود در مدرسه کندوکاوهاي فلسفی و اخالقی 

ازي نسبت به دیگران ندارد. اما عنوان گیري خاصی ندارد و لیزا ویژگی ممت دهد. عنوان کتاب، جهت را انجام می

کتاب ناجی به کودک فیلسوف، لیال تغییر کرده است. یعنی صفت مهم لیال، فیلسوف بودن اوست و این عنوان به 

تر به سمت اندیشه  سازد و ذهن را بیش هاي فلسفی را به ذهن متبادر می صورت ناخودآگاه برتري لیال در بحث

دهی برخالف رویکرد برنامه فلسفه براي کودکان است. در ضمن باید به این نکته نیز  دهد. این جهت لیال سوق می

شوند بلکه زمینه و بستر مناسب جهت فلسفیدن و فکر کردن  اشاره کرد که در این برنامه کودکان فیلسوف نمی

در کتاب لیزا، یکی از  هاي مربوط به تغییر محتوا به این شرح است: شود. یکی دیگر از نمونه براي آنان آماده می

موضوعاتی که به آن پرداخته شده است در ارتباط با برابري دختر و پسر یا زن و مرد است. در داستان بازي 
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دهند یکی از بازیکنان پسر نوبت را رعایت  بیسبال، هنگامی که دخترها و پسرها، بازي بیسبال را انجام می

 کار این» گوید:  شود و یکی از دخترها در اعتراض به این کار او می یکند و حق یکی از بازیکنان دختر ضایع م نمی

(. اما در 11: 1112)لیزا، « کردي نمی را کار این وقت هیچ بود پسر اگر است دختر یک او اینکه براي کنی می را

داستان ها دختر هستند، این قسمت از  داستان لیال، چون مربوط به یک مدرسه دخترانه است و تمام شخصیت

اي براي موضوع  حذف شده است. با اینکه بحث از برابري دختر و پسر، تم اصلی این داستان نیست بلکه مقدمه

صورت ضمنی و تلویحی با مطرح کردن  اصلی یعنی بحث از درست و عادالنه بودن یک رفتار است؛ اما نویسنده به

زند و از  کند و آن را به پایان داستان پیوند می یسم میها را متوجه اندیشه فمن این موضوع در ابتداي داستان، ذهن

کند. اما در کتاب لیال، این بخش، حذف شده است. به  وگوي حلقه کندوکاو را پربارتر می این رهگذر بحث و گفت

ه توان به داستان میلی و پدربزرگش اشاره کرد که موضوع این داستان نیز مربوط به عادالن اي دیگر می عنوان نمونه

که آیا  تر است و این و درست بودن یک امر است و با داستان ازدواج مادربزرگ میلی با مردي که از خودش کوچک

(. اما در کتاب 105-117: 1112تر از خود ازدواج کنند مطرح شده است )لیپمن،  توانند با مرد کوچک ها می زن

این است که آیا پدربزرگ ملیحه پس از فوت لیال، این داستان به نوع دیگري بیان شده است و موضوع بحث 

(. با اینکه ازدواج یک زن با 11-11: 1112تواند مانند مردان جوان دوباره ازدواج کند یا نه؟ )ناجی،  همسرش می

سازي، محتوا را  تر است در جامعه ایران نیز مطرح است اما نویسنده با ادعاي بومی مردي که از خودش کوچک

مسأله را   به جاي اینکه به خواننده اجازه دهد با مسائل و مشکالت جامعه آشنا شود، صورتتغییر داده است و 

  پاک کرده و به نوعی دست به سانسور زده است.

هاي داستان هم دختر هستند و هم پسر، روابط عاطفی میان دوجنس مخالف به  در کتاب لیزا، چون شخصیت

هایی از کتاب به این موضوع اشاره شده است:  آید و در قسمت ش میخورد. براي مثال لیزا از مارک خوش چشم می

« بکند وگویی گفت او با و بگذرد ها حرف این از که کند می آرزو و افتاده مارک یاد به که دید تعجب کمال با اما» 

جود ها دختر هستند روابط عاطفی به این شکل و (. اما در کتاب لیال چون تمام شخصیت111: 1112)لیپمن، 

 و قدم هم ها آن با و بود آنجا در ماهرخ کاش اي که کرد پیدا خودش در را احساس این تعجب کمال با اما»ندارد: 

 (.101: 1112)ناجی، « شد می صحبت هم

کتاب لیال )سعید ناجی(، تغییراتی را در جاهایی از متن ایجاد  مؤلفمربوط به مواردي است که  مؤلففراموشی 

کرده است اما در جایی دیگر از متن این تغییرات را فراموش کرده است و به متن کتاب لیزا برگشته است و یا 

اب اسمی را تغییر داده است اما همان اسمی را که خودش تغییر داده را نیز فراموش کرده و در جایی دیگر از کت

اسمی دیگر را جایگزین کرده است، یعنی براي یک شخص، دو اسم را به کار برده است. در داستان بازي به نوبت، 

 هري، آهاي»کند تا با هم به نمایشگاه بروند:  تونی که یکی از دوستان هري است او را به نمایشگاه تمبر دعوت می
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 دلش عالوه به و ندارد خاصی کار آمد یادش که نه گفت می داشت تقریبا هري تمبر؟ نمایشگاه برویم هم با آیی می

این بخش از داستان در «. افتاد راه و کرد قبول پس بشکند، را دلش و کند رد را تیمی دعوت خواهد نمی هم

 نه گفت می داشت تقریبا پري اي؟ رفته تمبر نمایشگاه به پري، آهاي»کتاب لیال به این صورت تغییر کرده است: 

: پرسید بشکند، را دلش و کند رد را شیما دعوت خواهد نمی هم دلش عالوه به و ندارد خاصی کار آمد یادش که

، جمله اول را تغییر داده است و در این سوال دوست پري او را به نمایشگاه تمبر دعوت مؤلفبا اینکه «. کجاست؟

این تغییر را فراموش کرده است و  مؤلفنه؟ اما  پرسد که به نمایشگاه تمبر رفته است یا کند و فقط از او می نمی

خواهد دعوت شیما را رد کند و دلش را  در ادامه به متن کتاب لیزا برگشته و عنوان کرده است که پري دلش نمی

توان به خانواده یکی از دوستان لیزا یعنی خانواده تانگ اشاره کرد که در دو  اي دیگر می بشکند. به عنوان نمونه

در یک داستان از این  مؤلف(. اما در کتاب لیال، 167و  177: 1112ها آورده شده است )لیپمن، نام آن داستان

( یاد کرده است و در داستانی دیگر عنوان این خانواده به 141: 1112خانواده با عنوان خانواده کتابی )ناجی، 

 ( تغییر کرده است. 176: 1161خانواده تافته )ناجی، 

سازي قسمتی از متن را تغییر داده است اما همان قسمت را در  براي بومی مؤلفتضاد مربوط به تغییراتی است که 

جایی دیگر از متن خود به کار برده است. مثال در کتاب لیزا عنوان شده است که پدر میکی مغازه اجناس جین 

فروشی دارد )ناجی،  مغازه اجناس جین یک ساعت( و در کتاب لیال، پدر مهري، به جاي 141: 1112دارد )لیپمن، 

فروشی جایگزین آن شده است اما  (. با اینکه در این داستان مغازه اجناس جین حذف شده و ساعت111: 1112

هاي  او خانم جوانی بود با چشم»»شود:  در داستان رسیدن خانم پروین پاشایی صفات ظاهري او چنین بیان می

« پوشید شد. معموال مانتویی به رنگ بنفش و شلوار جین می که از جلو مقنعه دیده میآبی و موهاي حنایی رنگ 

سازي، مغازه اجناس جین به مغازه  که در یکی از داستان ها با ادعاي بومی (. با وجود این27: 1112)ناجی، 

ر طرح اسکاتلندي، به جاي شلوا مؤلففروشی تغییر کرده است اما در داستان رسیدن خانم پروین پاشایی،  ساعت

ها را حذف کرده  آن مؤلفهایی از متن است که  شلوار جین را قرار داده است. حذف و اضافه نیز مربوط به بخش

 ها را به متن اضافه کرده است.  هایی که آن است و همچنین بخش
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 جدول بررسی تطبیقی کتاب لیزا، کودکی در مدرسه و کودک فیلسوف، لیال

 (3038)ناجی، کودک فیلسوف، لیال  (3038)لیپمن، لیزا، کودکی در مدرسه 

 اسامی

 افراد و جنسیت  

 (1لیال ) (15لیزا )

 (2)مهري  (16)میکی 

 (2)ترابی  لیال (16)تري  لیزا

 (2)پرور  جهان آقاي (16)جانسون  آقاي

 (1)کمالی  رعنا (11)کالرک  رندي

 (1)ماهرخ  (11)مارک 

 (7)فرانک  (22)فران 

 (5)بیتا  (21)بیل 

 (5)پري  (24)هري 

 (10)تینا  (27)تونی 

 (11)شیما  (17)تیمی 

 (11)اعتصامی  پروین تمبر New Cledonia (17) تمبر

Laxemnourg (17) (11)سینا  بوعلی تمبر 

 (11)بم  ارگ یادبود تمبر (17)آلمانی  یادبود تمبر

 (21)لیدا  (15)لورا 

 (21) «امین» برادرش، (15) «مري» خواهرش،

 (21)پویا  (15)جین 

 (21)الله  (11)لوتر 

 (24)اسفندیاري  خانم (11)اسپنس  آقاي

 (24)کالنی  خانم (40)کالرک  آقاي

 کوچکش اسم دونی می... «پیکر پنی آقاي: »گفت * ماریا

 (42) بود؟ چی

 اسم دونی می.... «پاشایی پروین خانم: »گفت * مریم

 (             27)بود؟  چی کوچکش

 ؟؟؟؟؟

 (27)پاشنه  پري/ پاشا پري/ پاشایی پروین خانم (42)پنی  هنی/ پیکر پنی آقاي
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 (27)جم  پاکیزه خانم (42)پارتریج  آقاي

 (25)ژیال  (44)جیل 

 (25)ملیحه  (44)میلی 

 (25)سمیرا  (44)سندي 

 (11)جهانی  خانواده (41)جانسون  خانواده

 (11مریم ) (70ماریا )

 (40)سپهر  (77)کیو 

 (40)سپیده  (77)ساکی 

 (45)حائري  خانم (74)هالسی  خانم

 (41)وارسته  ملیحه (77)وارشو  میلی

 (41)سامره  آقاي (77)ساموئلز  آقاي

 (77)مینایی  مهري (52)مینکوسکی  میکی

 (77)کامران  (61)کنی 

 (75)سامان  (61)سالی 

 (75)سام (. 75)* سعید  (61)* سام 

 ؟؟؟؟؟

 (75)علی  (61)لیندا 

 (57)ثریا  (11)جانی 

 (51)فردین  (17)فرد 

 (66)مسعود  (104)مارتی 

 (61)هریسی  آقاي خانواده (107)هریس  خانواده

 (11فرهاد ) (105فرانکی )

 (11)انگیز  روح عمه (117)مارگریت  عمه

 (101)ژاله  (111)جرمی 

 (107)آناهیتا  (122)آنا 

 (121)ساغر  (115)جین 

 (121)کوکبی  خانم (111)کوییتن  آقاي

 (141)اتا  پسرعمویم، (177)نو  عمویم، دختر

 (141)کتابی  اتابک (177)تانگ  نوبوکو
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 از را او اند خواسته می ترها بزرگ و بوده کوچولو خیلی وقتی

 وانمود او و ،(No)«نو» گفتند می او به کنند منع کاري

 ادامه کارش به و کنند می صدایش دارند ها آن که کرده می

 (177)است  داده می

: گفتند می خواستند، می چیزي او از ها بچه وقتی مدرسه در

 (141)اتا 

 (141)ها؟  است، «دوتا» هم او اسم البد (177)ها؟  است، «بله» هم او اسم البد

 (141)حمید  (177)والت 

 (171)پویا  (176)جین 

 (176)تافته  * آقاي (167)تانگ  * آقاي

 ؟؟؟؟؟

 (151)معینی  دکتر (166)مارتین  دکتر

 (151)هادي  (111)هیدر 

 موسیقی

 (7)سنتی  موسیقی (. 21)موسیقی 

 (7)شجریان  (21)بتهوون 

 (7)چهارگاه  (21)چهارم  سمفونی

 (141)تار  (177)ویولون 

 (141)اصفهان  بیات از اي قطعه (177)باخ  از اي قطعه

 (141)ناز  الهه از اي قطعه (177)استراوینسکی  از اي قطعه

 حیوانات

 (2)گربه  (16)سنجاب 

 پدرم با من آنجا در و دریا کنار بودیم رفته خانواده همراه به (. 11)اردک  شکار بودیم رفته پدرم با

 (. 1)ماهیگیري  رفتیم

 به ها کوسه سخته، خیلی ماهیگیري!! مهمی کار چه واي (11)خطرناکند  خیلی ها اردک! جرئتی؟ و دل چه واي،

 (1)؟ !!نکردند حمله شما

 (41)فندقی   (77)پابلو  

 (41)کوچک  خرگوش (77)هندي  خوکچه

 لطیفش و نرم موهاي کرد می متفاوت تر بیش را او که چیزي

 بوفالوي یک انگار بود، آمده پاهایش پایین تا صاف که بود

 (77)بود  کوچولو

 درازش گردن و پاها کرد می متفاوت تر بیش را او که چیزي

بود  کرده کوچک کانگروي یک شبیه تر بیش را او که بود

(41) 
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 (11)ها  شامپانزه (101)ها  بابون

 (17)گرازها  (112)ها  عقاب

 (17)ها  اردک (112)ها  دلفین

 (17)ها  شامپانزه آکروباتیک حرکات*  (111)ها  گیبون * رقص

 (101)اسب  (120)خوک 

 (172)پشمالو  (176)پدرو 

 (175)خپل  (151)ماریو 

 شهرها

 (14)صحرا  (111)پرو 

 (17)مازندران  شده حفاظت هاي جنگل (112)آالسکا 

 (141)بندرعباس  (177)هاوایی 

 (141)تبریز  (177)واشنگتن 

 ها لباس

 (51)بلند  و رسمی پیراهن یک _

 (60)تونیک  (17)شرت  تی

 (60)ماکسی  پیراهن (17)پیراهن 

 (61)شلوار  و تونیک (15)لباس 

 ورزش و بازي

 (27)بسکتبال  تیم (41)تیراندازي  تیم

 (62)مهري  خانه نزدیک پارک در بدمینتون بازي (16)بیسبال  بازي

 (62)بدمینتون  راکت و توپ تور، (16)بیسبال  چوب و توپ دستکش،

 بازي بیسبال پسرها خوبی به فران که دانستند می همه

 او. بود ماهر چوب با زدن توپ توي خصوص به کند، می

اند  گرفته نظر در برایش را زمین در اي نقطه چه دانست نمی

(16 .) 

 کند، می بازي بدمینتون خوبی به فرانک که دانستند می همه

 چه با دانست نمی او. بود ماهر زدن سرویس در خصوص به

 (. 62)داد  خواهد تشکیل را دونفره گروه کسی

بسازد  کشیده فلک به سر خانه یک بازي هاي کارت با چگونه (112)بسازد  کشیده فلک به سر خانه یک لگوها با چگونه

(17) 

 (102)بزنم  پیانو (111)کنم  بازي طناب

آورم  درمی خراش گوش صداهاي فقط زدن پیانو موقع من اما که شوم می پا جفت یک فقط انگار بازي طناب موقع من اما
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 (101) (111)خورد  می سکندري هی

 (147)علمی  گردش (171)سواري  قایق

 (171)والیبال  (175)فوتبال 

 اشیا

 (65)کیفش  زیی (101)کیفش  بند

 (67)غذایم  (102)لباسم 

 (117)علمی  هاي مجله (112)مدرسه  هاي کتاب

 (111)بزرگ  چاقوي (141)اسلحه 

 واحد پول

 (20)تومان  یک (17)سنت  یک

 (116)پول  مقداري (171)دالر  چند

 اعتیاد

 (. 1)گردان  روان مواد (. 27)مخدر  مواد

 شخصیت طنز نمایشی

 (14)جري  و تام (10)کاستلو  و ابوت

 درخت

 (71)تبریزي  جوان درخت (75)اي  نقره غان جوان درخت

 اندازه)مقدار(

 (71)متر  نیم (75)متر  یک

 شعر

 ارغوانی هاي تپه پشت در آرامی به خورشید وقتی بعد، و

 یکدیگر دست در دست که قهرمانانمان، با ما فروخفت، رنگ

 (12)کردیم  وداع زدند، می قدم آفتاب غروب در

 به و بربست بار/ بود آمده تنگ به نیک ما صحبت از گویی

 ندیدیم سیر او  پیکر مه روي/ برفت و نرسیدیم گردش

 (57)برفت  و نرسیدیم وداعش به دریغا اي/ وبرفت

 باشیم ساده که است موهبتی

 باشیم آزاد که است موهبتی

 است موهبتی باشیم باید که جایی در بودن

 هستیم خود درست جایگاه در که وقت آن و

 .شوریم و عشق سرزمین در ما

 .خداست از موهبتی آزادگی؛ سادگی،

  آب، همچو زالل و صاف

  رها، مرغان چو شاد

 رود همچو نهیم پاي درست راه به که تا 

 زود و خرامان و شاد رسیم دریا به که تا
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 یابیم دست راستین سادگی به که وقت آن

 .بود نخواهیم شرمسار خضوع و کرنش از

 ما شعور است این چرخیدن، و چرخیدن

 (167)آییم  خود به ها چرخیدن این با که وقت آن تا

 ایست گرانمایه گنج راستین، سادگی

 است منتفی حیا و شرم خضوع، از آن ره در

 حق به بگیریم اوج عشق، به گشاییم بال

 (175)عشق  ببینیم که تا حق بیابیم که تا

 زمان

 (12. )(2)ناهار  (26. )(16)شام 

 مناسبت به مدرسه، روي روبه پست، ساختمان در: گفت * شیما _* 

 (11)پست  جهانی روز

  ؟«نداري امتحان فردا مگر: »* لیدا _* 

 اصرار خیلی او کنم، رد را پویا دعوت نتوانستم ولی چرا،: »امین

 (21) «کرد

 (20)بودند  پیتزا خوردن مشغول (17)خوردند  می شام و بودند نشسته ها غرفه از یکی توي

 مهمانی از هنوز مادرش و پدر برگشت، امین که بود 1 ساعت (15)برگشت  مري که بود دیروقت

 (21)بودند  برنگشته

 (              24)گذشته  ترم (40)گذشته  سال

   

 این خب، بخورم، سرما فردا من است قرار کنید فرض * ببینید،

 امروز همین فردا، در من خوردن سرما براي الزم شرایط یعنی

 (. 51)است؟  درست مهیاست،

 من که بگوید تواند می کند معاینه دقت به مرا دکتر یک اگر پس

 ...خورد خواهم سرما فردا

 عمل کامل صورت به گهگاه کامیونی ترمز کنیم فرض * ببینید،

 تحت توجهی، بی با کامیون راننده روز آن فرداي اما کند، نمی

 در. کند می چالوس جاده مسیر از مسافرت به اقدام شرایط همین

 افتد، می کار از کامال کامیون ترمز چالوس جاده هاي سراشیبی

 دقیقه چند از پس نباشد کامیون راه سر بر مانعی اگر است معلوم

 قبل از کامیون سقوط زمینه یعنی این افتاد، خواهد دره ته به

 (. 75)است؟  درست بود، شده فراهم

 بگوید تواند می کند معاینه دقت به مرا امروز دکتر یک اگر پس

 ...خورد خواهم سرما فردا من که

 ؟؟؟؟؟

 (111)دقیقه  پنج حدود (141)دقیقه  ده شاید

 (151)ایم  کرده ازدواج هم با هادي و من (111)کنیم  می ازدواج هم با فردا من و هیدر

 (154)آورد  را صوت ضبط رعنا رفت، بیرون هادي که همین (111)آورد  را صوت ضبط رندي
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 مکان

 (. 17)تمبر؟  نمایشگاه برویم هم با آیی می هري، * آهاي

 و ندارد خاصی کار آمد یادش که نه گفت می داشت تقریبا هري

 را دلش و کند رد را تیمی دعوت خواهد نمی هم دلش عالوه به

            افتاد راه و کرد قبول پس بشکند،

 (. 11)اي؟  رفته تمبر نمایشگاه به پري، * آهاي

 و ندارد خاصی کار آمد یادش که نه گفت می داشت تقریبا پري

 را دلش و کند رد را شیما دعوت خواهد نمی هم دلش عالوه به

 ؟؟؟؟؟       ؟«کجاست: »پرسید بشکند،

 مناسبت به مدرسه، روي روبه پست، ساختمان در: گفت * شیما _* 

 (11)پست  جهانی روز

 (11)اي  پولت گذاشته کیف توي (17)اي  گذاشته جیبت توي

 (25)استانی  هاي مسابقه (41)ایالتی  هاي مسابقه

 (25)کنند  رنگ را مدرسه هاي کالس (41)کنند  قیرگونی را مدرسه سقف

 (71)پارک  هاي پله (57)اضطراري  پلکان هاي پله

 شیر لیوان یک هم با و لوتر خانه بروند نیست بد کردند فکر ها آن

 (104)بخورند 

 او از و بزند زنگی مادرش به پري نیست بد که کردند فکر ها آن

 شیرقهوه فنجان یک هم با و برود الله خانه به که بگیرد اجازه

 (66)بخورند 

 کارشان که هستند هم دیگر نفر ده کنم، می کار من که جایی

 (107)است  من مثل

 که هستند هم دیگر نفر چهار کنم، می کار من که اي کتابخانه

 (10)است  من مثل کارشان

 کار کردم می فروشی روزنامه من که اي محله همان توي فرانکی،

 (105)کرد  می

 کار کرد، می فروشی روزنامه پسرعمو که اي محله همان توي فرهاد،

 (11)کرد  می

 (117)شان  روزنامه (112)شان  اداره

 آن در قیمتی گران مچی هاي ساعت که فروشی، * ساعت (141)جین  اجناس * مغازه

 (111)فروخت  می

 مشکوک فرد متوجه مهري. است ایستاده صندوق کنار * در _* 

 (111)شد  اي شیشه در پشت دیگري

 و برد پایین را سرش مهري اشاره با بود ترسیده که مهري * برادر _* 

 (111)شد  قایم پیشخوان پشت

 و شد کامپیوتري هاي بازي سالن نئون تابلوي متوجه ناگاه به او

 با و شود سالن وارد که رسید ذهنش به فکر این لحظه یک براي

 (174)بدهد  مسابقه بزرگساالن

 اینکه تا نشد، کرد توقف کنارش که ماشینی متوجه تقریبا او

 که را ماشین راننده صداي بعد و شنید را ماشین بوق صداي

 را شما توانم می است، یکی شما با مسیرم من. سالم: »گفت می

 ؟«برسانم

 نظر به مهربانی جوان ماشین، راننده دید و انداخت نگاهی لیال

 راننده همین براي. داد ادامه راهش به و نداد جوابی اما. رسد می
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 ؟«برسانمت خواهی می گفتی؟ چی: »گفت دوباره

 مه توي. دهند می نشان آهسته دور با که هایی فیلم مثل بود شده

 کنارش آهسته هم ماشین و زد می قدم آهسته آهسته داشت لیال

 (111)کرد  می حرکت

 هیکل قوي مردي که باشگاه صاحب شد، سالن وارد لیزا که همین

 طرفش به کند، راهنمایی را او اینکه بهانه به بود اندام درشت و

 متوجه دید را مرد گر حیله چشمان و خشن چهره وقتی لیزا. آمد

 او مثل دختري براي آنجا و گذاشت، می پا آنجا به نباید که شد

 به گذاشت پا بعد ایستاد، مردد مدتی اول. نیست مناسبی جاي

 (174)فرار 

 لیال شد پیاده راننده مرد و شد باز راننده طرف در ایستاد، ماشین

 مدتی اول. نیست بود آمده نظرش به که جوانی آن به او که دید

 و رفت ماشینش طرف به مرد. فرار به گذاشت پا بعد ایستاد، مردد

 . رسید لیال به سرعت به

 و ایستاد ماشین و شد قرمز راهنمایی چراغ که دید لیال مه توي

 غنیمت را فرصت لیال. کرد توقف دیگري ماشین هم سرش پشت

 ساختمان سه آن کنار به وقتی گذشت، خیابان تقاطع از و شمرد

 . کرد دویدن به شروع داشت فاصله مدرسه تا که رسید همیشگی

 کنار آید، می طرفش به آهسته ماشین یک دید و برگشت عقب به

 ماشین تا ماند منتظر و شد مخفی کوچه زباله هاي سطل از یکی

. کشید راحتی نفس است دیگري ماشین آن دید وقتی. بشود رد

 خیال با. بود رسیده زود خیلی. بود مدرسه در دم دیگر حاال

 (111)شد  مدرسه حیاط وارد سالنه سالنه و آسوده

 (141)رفت  ها آن خانه به مادرش همراه لیال (177)کردند  دعوت شان خانه به را لیزا تانگ خانواده

 عمارت آن. بود شده انتخاب اعیانی قدیمی عمارت یک امسال

 آن در دولتمردان از نفر چند گذشته سال صد در که بود جایی

 (171)بود  ایالتی پارک یک از قسمتی حاال و اند کرده می زندگی

 به که بود قاجار دوره از قدیمی کتیبه یک دیدن امسال برنامه

 اطراف در کتیبه آن. بود شده حکاکی قاجار شاه  فتحعلی دستور

 (147)بود  فیروزکوه اطراف واشی، تنگه در اي رودخانه

 را مدرسه معاونت سمت مدارس از یکی طرف از نه، واقع در

 اینجا بعد سال بنابراین ام کرده قبول هم من و اند داده پیشنهاد

 (172)نیستم 

 پیشنهاد را مدرسه معاونت سمت من به اداره طرف از نه، واقع در

نیستم  اینجا بعد سال بنابراین ام کرده قبول هم من و اند داده

(147) 

 مسیر آهسته قایق و بودند نشسته قایق توي ها بچه همه بعد روز

 پسربچه گروهی رودخانه طرف آن. کرد می طی را رودخانه

 رودخانه آب توي که را قایق دار پرده هاي چرخ و بودند ایستاده

 رنگین و آلود گل را آب رودخانه کف زدن هم به و خورد می چرخ

 (172)کردند  می تماشا کرد می

 را شلوارهایشان پاچه که حالی در ها بچه همه. رسید فرا بعد روز

 (147)رفتند  می پیش رودخانه مسیر در آهسته بودند، زده باال

 (145)بودند  نشسته رودخانه کنار سنگی روي (171)بودند  نشسته قایق جلوي تاشوي هاي صندلی روي

 عمارت آن طرف به همه رسید، خشکی به قایق آنکه از بعد

. کنند تماشا خوب و بگردند را کنارش و گوشه تا دویدند قدیمی

 شد نمایان کتیبه رفتند، پیش را رودخانه مسیر مدتی آنکه از بعد

 خوب و بگردند را کنارش و گوشه تا دویدند آن طرف به همه و
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رسید  عمارت اطراف هاي زمین توي کندوکاو به نوبت آن از بعد

(174) 

 (146)کنند  تماشا را ها برجسته نقش

 (146)دشتی  (174)اي  جاده

 (146)بود  سرازیر آن باالي از آبشار که رود از قسمتی (174)باریک  رود

 (146)رود  اطراف (174)جنگل 

 (146)تنگه  (174)جنگل 

 هاتوصیف

 و بنشینی جلویش توانی می دیگر حاال. آینه هم این بفرما،

 (. 15)کنی  آرایش

 از آمدن بیرون موقع توانی می دیگر حاال. آینه هم این بفرما،

 یا کنی درست را وضعت و سر و بایستی جلویش اتاقت

 (. 1)بزنی  شانه را سرت کم دست

 (. 2)مرد  (. 16)دیو 

 درمانده و مریض افتند، می قیافه و ریخت از زود خیلی (27)افتند  می قیافه و ریخت از زود خیلی

 (1)است  معلوم کارشان سرانجام و شوند می

 (20)باالتر  کالس هاي اي مدرسه هم (17)پسرها 

 اینجا فسقلی آهاي: »گفت شیما به تمسخر با ها آن از یکی (17)داد  تیمی پاي جلوي پا ها آن از یکی

 (20)؟ «کنی می چکار

 (21)؟ «است آدمی چطور پویا: »لیدا (15) «است جالبی آدم جین: »لورا

 جالب را خودش خودش، کاش اي اما آره،: »مري

 (.15) «دانست نمی

 قدر این را خودش کاش اي اما است جالبی آدم: »امین

 (.21) «گرفت نمی تحویل

 طرح شلوار قرمز، رنگ به ژاکتی رنگ، هویجی * موهاي

 (42)اسکاتلندي 

جین  شلوار بنفش، رنگ به مانتویی رنگ، حنایی * موهاي

(27) 

 و لوتر شد شروع دعوا. شد جمع جمعیت اینکه محض به

 بعد. داد لوتر به را عینکش تونی بودند، تونی همراه میکی

 حمله او به و آمد تونی طرف به دوستانش از یکی با سندي

 خودش از تا گرفت صورتش جلو را بازوهایش تونی. کرد

 نقش تونی و تونی شکم توي رفت سر با سندي کند؛ دفاع

 . بود معلوم هم ماجرا بقیه. شد زمین

 رفت و گرفت را راهش چکید می خون دماغش از که سندي

 بند نفسش تا نشست ساختمان اضطراري پلکان روي تونی و

 مدرسه از ها بچه وقتی مدرسه شدن تعطیل از بعد فردا

 تینا. بود تینا و سمیرا به حواسشان همگی شدند می خارج

 که حالی در و شد نزدیک سمیرا به و داد الله به را کیفش

 روي می کجا: »گفت کوبید، او سینه قفسه به دست با

. خورد سکندري و رفت عقب پا یک روي تینا ؟«دراز گردن

 کرد سعی و کشید صورتش روي را تینا مقنعه جلو از سمیرا

 کرد می سعی که هم تینا. دربیاورد او سر از را مقنعه

 تینا. نشست زمین روي دارد نگه سر روي را اش مقنعه
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 سمیرا داشت، نگه شستش توي محکم را مقنعه جلوي (. 54)بیاید 

 کند جدا مقنعه از خواست می و بود گرفته محکم را او دست

 و گرفت را سمیرا هاي انگشت از یکی دیگرش دست با تینا و

 ولم! انگشتم آي» کشید جیغ درد از سمیرا. کشید عقب به

 عقب و کرد رها را تینا مقنعه و...« شکستی را انگشتم... کن

 (. 76)شد  بلند زمین از هم تینا و رفت

 دارند دوست قدر چه ات دایی زن و دایی که دانی می خودت

 (17)گردش  بروید هم با روي می دیدنشان به وقتی

 خاطر به دارد دوست تر بیش ات دایی زن که دانی می خودت

 (51)بدهد  مهمانی تو

 (102)نیست  درستی کار متاسفم (116)دهد  نمی اجازه قانون متاسفم

 دهد نمی اجازه که کردم می فکر قانونی درباره داشتم من

 (120)بزنیم  آتش را ها برگ

 فکر زیست محیط از حفاظت قوانین درباره داشتم من

 (101)بزنیم  آتش را ها برگ دهد نمی اجازه که کردم می

 (111)است  بد خیلی پدرش حال (125)است  کرده فوت پدرش

 فرصت قبل به نسبت ها بچه مدرسه این تو وقت آن اما

 (. 142)داشتند  می کمتري گیري تصمیم

 حاال به نسبت ها بچه مدرسه این در پیش هاي سال در چون

 هوشی و درسی هاي مهارت تقویت براي کمتري عمل آزادي

 (. 127)داشتند 

 اجتماعات سالن بیرون هاي صندلی روي لیزا و هري میکی،

 سال هاي بچه از دوتا هنگام همین در. بودند نشسته مدرسه

 هر به ها آن از یکی. شدند رد سالنه سالنه کنارشان از آخري

 آن از یکی و بود بسته چرمی بند بازویش دو

 یک هم دومی بود؛ زده چشمش به جدید هاي آفتابی عینک

 شده کار فلز قطعات رویش که بود پوشیده چرم تمام لباس

! کنید نگاه را اش چرمی بند ها بچه: »گفت یواش میکی. بود

 بند مچم دور به هم من بگذارد پدرم خواهد می دلم چقدر

. اند حال سر چقدر: »گفت و کشید آهی بعد!« ببندم چرمی

 که زد غر لیزا که گویم می همیشه من! حالشان به خوش

 (145) «گویی می را همین یکریز تو آره،

 بعد ها آن. بودند خانه به بازگشت حال در لیال و پري مهري،

 در. بودند رفته شهر مرکز به کتاب خرید براي مدرسه از

 از غریب و عجیب هاي قیافه با پسر دو روها پیاده از یکی

 مثل را موهایش ها آن از یکی. شدند رد سالنه سالنه کنارشان

 آفتابی عینک و کشیده سشوار باال طرف به تیغی جوجه

 چرم لباس یک هم دومی بود؛ زده چشمش به اي گربه

 مهري. داشت دست در زنجیري و بود پوشیده مصنوعی

 دلم چقدر!! ببینید را موهایش مدل ها بچه: »گفت یواش

 طوري این را موهایم هم من گذاشت می مادرم خواست می

. اند حال سر چقدر: »گفت و کشید آهی بعد!« کنم کوتاه

 شانس چیز همه گویم می همیشه من! حالشان به خوش

 تکرار را همین یکریز تو آره،: »گفت غرغر با لیال «است

 (111) «کنی می

 چیز هر هستم طوري این من بود جالب واقعا موهایش مدل خوبی چیز هر – گرفت را چشمم واقعا چرمی بندهاي آن
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 (112)کند  می جلب را نظرم خوبی (146)کند  می جلب را نظرم

 شروع دوباره کرد می فرو جیبش توي را اسلحه که حالی در

 و شد بلند اسلحه شلیک صداي یکدفعه. کردن سرفه به کرد

 رفته نشانه را خودش پاي اش اسلحه با او که دید میکی

 او که همین. شد مچاله در دم بعد و خورد تلوتلو مرد. است

 نگذشت چیزي و زد را اخبار زنگ میکی شد، ولو زمین روي

 (. 141)رسید  راه از پلیس که

 از بعد مرد و شد بلند اخبار زنگ صداي موقع همین در

 سراسیمه که حالی در و. کرد فرار در طرف به صدا شنیدن

 یکدفعه و خورد دستش هم به شدت به شد می خارج در از

 ایستاده در بیرون که مردي شد، بلند اسلحه شلیک صداي

. بود شلیک آماده و بود کرده قایم را کلتی کفشش زیر بود

 به و شد شلیک گلوله برخوردند، هم به مرد دو این وقتی

. شد مچاله در دم بعد و خورد تلوتلو مرد. خورد مرد پاي

 فرار به پا دستش هم شد، ولو زمین روي او که همین

 پشت از پیروزمندانه مهري برادر بعد لحظه چند گذاشت،

 چطور دیدي گفت مهري به و آمد بیرون پیشخوان

رسید  راه از پلیس که نگذشت چیزي و. دادم شان فراري

(114 .) 

 از بعد تفریح کمی کوچک، ماجراجویی یک وسوسه یکی

 بدهد پز دوستانش جلو فردا بتواند شد می باعث که مدرسه

 تر سریع چه هر باید اینکه بود، اولی از تر قوي که دیگري، و

 (174)برگردد  خانه به

 سواري یک یعنی کوچک ماجراجویی یک وسوسه یکی

 پز دوستانش جلو بتواند شود می باعث که مدرسه تا کوچولو

 فرار به پا باید اینکه بود، اولی از تر قوي که دیگري، و بدهد

 (111)بگذارد 

 (140)بیخودي  آدم (177)عوضی  آدم

 (171)ها  بچه (175)ها  پسربچه

 (177)پرت  حواس دختر (151)فکر  بی دختر

 (152)کنی  انتخاب هم مناسبی روسري اگر البته (161)کنی  مرتب هم را موهایت اگر البته

 دوست خیلی پدرت مرا موي شکل این چیست؟ عیبش

 (161) !داشت

 (152)چیست؟  ام روسري عیب

 (152)برسی؟  خودت به کمی خواهی نمی خودت (161)کنی؟  کوتاه را موهایت خواهی نمی خودت

 برفی هاي گلوله انداختن به کردند شروع پسرها از چندتا

 شروع زود خیلی هم دخترها و دخترها لباس یقه توي

 (110)کردن  تالفی به کردند

 برفی هاي گلوله انداختن به کردند شروع ها بچه از گروهی

 شروع زود خیلی هم ها آن و دوستانشان لباس یقه توي

 (151)کردن  تالفی به کردند
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 ترجمه

 (. 1)تیی  خوش (. 15)خوشگل 

 (. 11)کردم  نمی فکر طوري این اصال من (. 25)است  درستی کار او کار دانستم نمی که من

 (. 46) !«شده شیري تو شیر عجب ها، بچه: »گفت ماهرخ (. 74) «آمدید خوش خانه دیوانه به! ها بچه: »داد پاسخ مارک

 (71)نادرست  و درست(. 71)غلط  و راست (51)نادرست  و درست

 ؟؟؟؟؟

 (71)غلط  و راست (51)کاذب  و صادق

نداشتند  قصدي شما اما شد، اذیت باعث که نادرستی کار (61)نداشتند  قصدي شما اما شد، اذیت باعث که دروغی

(75) 

نیستند  سازگار هم با هایت حرف ثبات و هماهنگی نمره (. 67)نیست  خوبی نمره بودن یکدست در ات نمره

(71 .) 

 (105)شعر  خط یک (124)شعر  بیت یک

 (106)نقصه  و عیب بی واقعا (124)عالیه  واقعا

 (106)شود؟  نمی درست نباشد نقص و عیب بی تا چیزي (127)نیست؟  درست نباشد کامل تا چیزي

نیست  درست گوییم می نباشد هماهنگ بقیه با جزء یک اگر

(127) 

 متناسب گوییم می نباشد هماهنگ بقیه با جزء یک اگر

 (101)نیست 

 (101)نقص  و عیب بی (127)درست 

 من همراه چاي استکان یک خوردن توي خواهد می کسی

  باشد؟

 متاسفانه منتها خواهد می دلم من: »گفت لبخند با پدر

 (114) «ندارد جا ما دوي هر براي استکان

 بخورد؟ چاي استکان یک من با دارد میل کسی

 متاسفانه منتها خواهد می دلم من: »گفت لبخند با پدر

 (116) «چاي نه دارد، جا نه ما دوي هر براي استکان

 (. 111)تو  بیا اي دقیقه چند داري دوست اگر (. 117)تو؟  بیایی اي دقیقه چند خواهد می دلت

 

 (124)تحصیلی  سالنامه مجله دبیر (140)تحصیلی  سالنامه مدیر

 ما به همیشه خواهند نمی ترها بزرگ اگر من نظر به خب،

 باید دیگري کس را کار این که کنیم فکر نباید بدهند، نمره

 (141)بکند 

 به را ما به دادن نمره گاهی ترها بزرگ اگر من نظر به خب،

 کس را کار این که کنیم فکر نباید کنند، می واگذار بقیه

 (124)دهد  انجام باید ما از غیر دیگري

است  درست باشد آشنا برایت چیزي اگر که است این نکته

(146 .) 

 عیب بی باشد، خوشایند برایت چیزي اگر که است این نکته

 (. 112)است  نقص و
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 بکنید کاري که کنید می فکري وقتی که است این منظورم

 یا شود، می قانونی چه مشمول این که پرسید می خودتان از

 منظورم است؟ فکر یک فقط این گویید می واقع در اینکه،

 یک که کنم فکر خودم با من است ممکن که است این

 کار گفتن دروغ» که بگویم خودم با بعد بگویم چیزي

 چیزي گفتن فکر در اینکه حال، این با اما «است نادرستی

 (. 172)راست؟  یا است دروغ خودش باشم

 فکر کاري دادن انجام درباره وقتی که است این منظورم

 چه مشمول این که پرسید نمی خودتان از آیا کنید می

 است؟ فکر یک این گویید می فقط اینکه یا شود، می قانونی

 که کنم فکر خودم با من است ممکن که است این منظورم

 کار گفتن دروغ» که بگویم خودم با بعد. بگویم دروغی

 در اینکه گویم می خودم به حال این با اما «است نادرستی

نادرست؟  یا است بوده درستی کار ام بوده دروغی گفتن فکر

(117 .) 

 محتوا

 فیلسوف، لیال کودک لیزا کودکی در مدرسه

 (. 20)ام  گرفته جایزه مادرم از دیشب (. 17)ام  گرفته همسایه بچه نگهداري بابت

 پسر اگر است دختر یک او اینکه براي کنی می را کار این

 (. 11)کردي  نمی را کار این وقت هیچ بود

_ 

 بد که گوید نمی هم کسی بزنند، توانند می همیشه پسرها

 (. 100)خوب  یا زنند می

_ 

 بغل را همدیگر که ها میمون از دوتا دیدن با میلی پدربزرگ

 راه به هم مخالف جهت در و شدند جدا هم از بعد و کردند

 نسل بقاي برنامه از قسمتی کارها این: »گفت افتادند

 (111) «هاست میمون

 و کردند بغل را همدیگر که ها میمون از دوتا دیدن با ها بچه

 از افتادند راه به هم مخالف جهت در و شدند جدا هم از بعد

: داد توضیح میلی بی با او که کردند هایی سوال پدربزرگ

 (15) «هاست میمون تولیدمثل برنامه از قسمتی کارها این»

 (15)ماند؟  تنها تان خانه در (111)مرده؟ 

 (. 15)است  کرده فوت مادربزرگت که همین (. 114)ایم  شده جدا هم از مادربزرگت و من که همین

 همیشه من نبودیم، هم با وقت هیچ تقریبا ما خب،

 همین براي گذراندم، می کوه یا جنگل توي را هایم تعطیلی

 دارد دوست که را اي زندگی که داشت وقت حسابی هم او

 هم با جداشدن درباره ما واقعا همین براي باشد، داشته

هستیم  هم براي خوبی دوستان هم االن داشتیم، توافق

(114 .) 

 ها آن و داشته وجود کدورتی او و پدر بین که بود ها مدت

 (. 15)اند  نداشته وآمدي رفت

 کند؟ می چکار کجاست؟ االن او اما

. است خوب خوب که مطمئنم: »گفت اي خنده با پدربزرگ

 (. 16)است  کرده فوت که است سال یک تقریبا او خب،
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 «است کرده ازدواج دوباره او

 نیست؟ زیاد ازدواج براي سنش

 !من مثل دارد، سال چند و پنجاه او گویی؟ می را این چرا

 ؟«نیست زیاد این مگر خب،: »گفت دوباره میلی

 زیاد؟ سن و او. شناسی نمی را او تو آهان،» خندید، پدربزرگ

 افتخارآمیز حالتی با بعد!« شود نمی زیاد سنش وقت هیچ او

 خودش از سال ده که کسی با او درواقع» که کرد اضافه

 (. 114) «است کرده ازدواج است تر کوچک

 دارد توپ یک روي مادربزرگش که دید خواب * توي

 ها آن و آمدند ها میمون بعد دهد می انجام موزون حرکات

 هم با ها میمون و ها آدم بعد و پایکوبی به کردند شروع هم

 (114)کردند  پایکوبی

 خوابیده سنگ یک روي مادربزرگش که دید خواب * در

 رویش مادربزرگ که سنگی دور آمدند ها میمون بعد است

 مادربزرگ، جاي به بعد اي لحظه. رقصیدند بود، خوابیده

 ها میمون. بود ایستاده تنهایی به سنگ روي پدربزرگ

 (16)رقصیدند  می همچنان

 تواند می هم پدربزرگت کرد؛ چکار مادربزرگت ببین خب

 (. 117)کند  زندگی شاد او مثل

 ازدواج تواند می مردها همه مثل هم پدربزرگت ببین خب

 (. 16)باشد  داشته شاد زندگی یک و کند

 مردي با او اینکه بگویی؟ چیزي چنین توانی می چطوري

 خیلی بوده، تر کوچک خیلی خودش از که کرده ازدواج

 (. 117)است  نادرست خیلی

 مادربزرگ او اینکه بگویی؟ چیزي چنین توانی می چطوري

است  نادرستی بسیار کار بگیرد دیگري زن و کند فراموش را

(16 .) 

 کند ازدواج خودش از تر کوچک زنی با مردي یک اینکه

 (. 117)است؟  نادرست هم آن چی؟

 هم آن دارد؟ ایرادي چه کند ازدواج زنی با مردي اینکه

 (. 16)است؟  نادرست

 باید هم ها زن براي است عادالنه مردها براي چیزي اگر

 (. 117)باشد  عادالنه

 براي است عادالنه جوان مجرد مردهاي براي چیزي اگر

 (. 11)باشد  عادالنه باید هم پیرمردها

باشند  تر مسن شوهرانشان از که است غیرطبیعی ها زن براي

(117 .) 

 (. 11)بگیرند  زن دوباره که است غیرطبیعی پیرمردها براي

 خواهند می که هرکس با که باشد درست مردها براي اگر

 (. 117)باشد  درست باید هم ها زن براي کنند، ازدواج

 که هرکس با که باشد درست جوان مردهاي براي اگر

 خود براي اي خانواده بخواهند و کنند ازدواج خواهند می

باشد  درست همین باید هم پیرمردها براي باشند داشته

(11 .) 

 (121)مدرسه  در اي مسابقه (111)مدرسه  در زیبایی مسابقه
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 ها آن از زیاد تواند نمی کسی که هستند هایی ویژگی ها این

 (140)باشد  مند بهره

 ها آن از اصال افراد از خیلی که است هایی ویژگی ها این

 (121)ندارند  اي بهره

 بقیه از دختر کدام و تر موفق بقیه از پسر کدام ها آن نظر به

 (. 140)است  زیباتر

 تر باهوش یک کدام و تر محبوب آموزان دانش از یک کدام

 (. 124)هستند 

 دختر؟ ترین موفق و پسر ترین تیی خوش که * گفتید

 دخترها براي ما نه: »گفت و کرد ریزي خنده پارتریج آقاي

 (. 141) «پسرها براي نه کنیم، می برگزار زیبایی مسابقه

 ها؟ ترین باهوش و ها ترین محبوب که * گفتید

 کننده شروع ما نه: »گفت و کرد ریزي خنده جم پاکیزه خانم

 شده می برگزار هم قبل از مسابقه این نبودیم، کار این

 (. 127) «است

  ؟؟؟؟؟

 این که بگویم بگذار است، تاریخ کالس اینجا چون خب،

 فکر طور این همیشه مردم. است تاریخی موضوع یک اصال

 ها مسئولیت ترین بزرگ و ترین بیش مردها چون که کنند می

 باید که هستند ها همان اند داشته جهان اداره در را

 موفق باید که هستند ها همان و باشند ها انسان ترین باهوش

 باالترین زیبایی همیشه زنان در طرف آن از اما. باشند

 نفر چند ببینید کنید فکر خودتان. است داشته را مطلوبیت

 (. 141)اند  مرده تروا ملکه هلن زیبایی خاطر به مرد،

 عهده به لیاقت که هستند ها ترین محبوب این مردم نظر از

 و دارند کشور اداره در را ها مسئولیت ترین بزرگ گرفتن

 ترین موفق و ها انسان ترین باهوش که هستند ها همان البته

 (. 127)هستند  ها آن

 ؟؟؟؟؟

 پسر یا دختر آنکه بدون زیباست، نوعی به هم صورتی هر

 (. 142)باشد  مطرح بودن

 روش به هم شخصی هر و زیباست نوعی به هم صورتی هر

 (. 127)باشد  محبوب یا باهوش تواند می خود

 تري بیش توان و سرعت با ها رایانه هم ریاضی درمورد خوب _

 ما از ها آن آیا. کنند حل را ریاضی مسائل توانند می

 گیرند می یاد ریاضی فقط که کسانی آیا ترند؟ باهوش

 (127)کنند  نمی شبیه ها رایانه به را خودشان

 بدم هیچ کنم می فکر: »گفت لیزا به فران مدرسه در جلو

 نمایش را ها سگ که ببرم جایی به را سگم اگر آید نمی

 ؟«بکنیم ها آدم با را کار این خواهیم می چرا اما دهند، می

: گفت هري اما نگفت، چیزي و انداخت باال شانه فقط لیزا

 وجود هایی مالک یک گذارند می نمایش به را ها سگ وقتی»

 و موهایشان یا ایستادنشان شکل مثال است معنادار که دارد

 مسابقه این برگزاري: »گفت لیال به فرانک مدرسه در جلو

 دختر زیباترین انتخاب و زیبایی ملکه مسابقات به شبیه

 نظر به. شود می برگزار خارجی کشورهاي در که است جهان

 ها مسابقه این در. است مسخره اندازه همان به کار این من

 دارند را ها اندام ترین باریک و ها صورت زیباترین که افرادي

 «شوند می خوانده جهان افراد برترین
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 بین از که دارند امتیازاتی هم ها آن باالخره: »گفت پري (141) ...«

 «شوند می انتخاب دیگران

 خدادادي شانس یک از غیر به ها این مگر آخر: »گفت فرانک

 از استفاده و مختلف هاي جراحی دادن انجام با که زیبایی و

 مسابقه این دارند؟ دیگري چیز آمده دست به ها کرم بهترین

 «است آن به شبیه هم

 براي مسابقه این دارد؟ ربطی چه چه؟ یعنی: »گفت لیال

 به افراد انتخاب نه است محبوب و باهوش افراد انتخاب

 یا اندامی خوش زیبایی، مثل اي افتاده پا پیش مسائل سبب

 فهمم نمی و شوم نمی تو منظور متوجه که من. لباسی خوش

 دهی؟ می ربط هم به را هم از جدا حالت دو این چطور تو

 از زیبایی، آوردن دست به گفتی خودت که طور همان

 متعدد، و جورواجور هاي جراحی مثل مصنوعی هاي راه

 و غذایی هاي رژیم مختلف، آرایش لوازم از استفاده

 این در اما. نیست مهمی چندان کار سخت، هاي ورزش

 دیگران با را روابط بهترین که افرادي ما است قرار مسابقه

 «کنیم انتخاب برخوردارند باالیی هوش از و دارند

 هایی مالک مسابقات این دو هر براي معلومه: »گفت پري

 دیدم تلویزیونی مسابقه یک در که آید می یادم. دارد وجود

 اگر بودند، کرده برگزار ها سگ زیباترین براي اي مسابقه که

 دلم هم من بود هم ها گربه براي اي مسابقه چنین

 مسابقه این در را کوچکم خواهر گربه خپل، خواست می

 گذارند؛ می نمایش به را ها سگ یا ها گربه وقتی. دهم شرکت

 شکل مثال است معنادار که دارد وجود هایی مالک

 (126 و 125) ...« و موهایشان یا ها دم شکل ایستادنشان،

 روابط

 کند می آرزو و افتاده مارک یاد به که دید تعجب کمال با اما

 (. 111)بکند  وگویی گفت او با و بگذرد ها حرف این از که

 که کرد پیدا خودش در را احساس این تعجب کمال با اما

 صحبت هم و قدم هم ها آن با و بود آنجا در ماهرخ کاش اي

 (. 101)شد  می
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 او از چقدر لیزا که هست متوجه او آیا که دانست نمی اما

 (. 147)نه  یا آمده خوشش

 این از چقدر لیال که هست متوجه او آیا که دانست نمی اما

 (. 110)نه  یا آمده خوشش او حرف

 نظرت. کنیم عوض را موضوع بیا حاال نو،: »گفت ساکی

 (. 171)؟ «آید می خوشت ازش چیست؟ والت به راجع

 نظرت. کنیم عوض را موضوع بیا حاال اتا،: »گفت سپیده

 (. 144)؟ «آید می خوشت ازش چیست؟ حمید به راجع

: گفت و داد تکان دست اسپنس آقاي و هیدر براي لیزا* 

: گفت و کرد اي خنده هیدر. خندید و بود خواهید خوشبخت

 بود االن از تر خوشبخت آینده در شود می چطور اینکه تصور

 .است سخت

 همه و کردند می بازي پانتومیم بهتر همه از فران و مارک

 میلی دوتا، آن برعکس. کردند می تحسین را ها آن پانتومیم

 با که خواست هري از بعد. پرید می پایین و باال فقط که بود

 .داد تکان پایی و دست ناشیانه هم هري برقصد، او

 او از وقتی و بشود ملحق ها آن جمع به توانست نمی لیزا

 من: »گفت خودش با کند، بازي پانتومیم که خواستند

. داد تکان را سرش فقط و «کنم اجرا پانتومیم توانم نمی

 تر بیش موسیقی صداي از گفت خودش با لیزا که اي جمله

 وبه خورد چرخی او جلو مارک یکدفعه،. پیچید سرش توي

 داشتند که دید کسانی بین را خودش لیزا و رفت سراغش

 را بودنش پاچلفتی و دست. کردند می اجرا پانتومیم نمایش

 طبیعی و راحت که آمد می نظر به چیز همه. کرد فراموش

 یکباره. بود هماهنگ حرکاتش با موسیقی ضرباهنگ است؛

 به داشتن باور که گفتم من: »رسید خاطرش به فکري

 اما. بیفتد اتفاق هم واقع در چیز آن که شود می باعث چیزي

 واقع در خیال این و دهم، انجام را کار این بتوانم نکنم فکر

 !«بیفتد اتفاق هم

 آقاي دور محبت با که دید را هیدر چشم گوشه از لیزا

 لیزا به مارک شد، مارک متوجه لیزا بعد. چرخد می اسپنس

 ؟«نه مگر هاست، غیرواقعی آن از این: »گفت

 (112) «چیز همه است، واقعی چیز همه نه،: »گفت لیزا

 *_ 
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 فراموشی مؤلف

 که آمد فران زبان به انداخت، دست را فران بیل، وقتی

 چون گرفت را خودش جلو اما. بزند بیل خواهر به اي طعنه

 سالش و سن هم هاي بچه و او از سال چند او که آمد یادش

 (. 25)است  تر کوچک

 که رسید فرانک ذهن به انداخت، دست را فرانک بیتا، وقتی

 یادش چون گرفت را خودش جلو ولی. بزند بیتا به اي طعنه

 سالش و سن هم هاي بچه و او از سال چند بیتا برادر که آمد

 ؟؟؟؟؟(.               11)است تر کوچک

 (. 17)تمبر؟  نمایشگاه برویم هم با آیی می هري، آهاي* 

 خاصی کار آمد یادش که نه گفت می داشت تقریبا هري

 کند رد را تیمی دعوت خواهد نمی هم دلش عالوه به و ندارد

        افتاد راه و کرد قبول پس بشکند، را دلش و

 (. 11)اي؟  رفته تمبر نمایشگاه به پري، آهاي* 

 خاصی کار آمد یادش که نه گفت می داشت تقریبا پري

 کند رد را شیما دعوت خواهد نمی هم دلش عالوه به و ندارد

                 ؟«کجاست: »پرسید بشکند، را دلش و

 ؟؟؟؟؟

 کوچکش اسم دونی می... «پیکر پنی آقاي: »گفت ماریا* 

 (42) بود؟ چی

 اسم دونی می.... «پاشایی پروین خانم: »گفت مریم* 

 (             27)بود؟  چی کوچکش

 ؟؟؟؟؟

 دامن پس چال ؟...چال پس ؟...چال پس دختلی، * اگر

 نپوشیدي؟

 فقط من پوشند، می جین هم دخترها خب: »گفت لیزا

 «بپوشم دامن خواهد می دلم ها وقت بعضی

 با است بلند موهاش تو مثل هم گلبه این بگیلش: گفت کیو

 (. 75)نیست  دختل اینکه

 مثل موهات پس چال ؟...چال پس ؟...چال پس دختلی، * اگر

 پسالست؟

 کوتاه را موهایشان هم دخترها االن خب: »گفت لیال

 «کنند می

 بلند موهاش تو مثل هم گلبه این... بگیلش: گفت سپهر

 (. 41)نیست  دختل اینکه با است

 ؟؟؟؟؟ 

 خب، بخورم، سرما فردا من است قرار کنید فرض ببینید،* 

 همین فردا، در من خوردن سرما براي الزم شرایط یعنی این

 (. 51)است؟  درست مهیاست، امروز

 که بگوید تواند می کند معاینه دقت به مرا دکتر یک اگر پس

 ...خورد خواهم سرما فردا من

 کامل صورت به گهگاه کامیونی ترمز کنیم فرض ببینید،* 

 توجهی، بی با کامیون راننده روز آن فرداي اما کند، نمی عمل

 چالوس جاده مسیر از مسافرت به اقدام شرایط همین تحت

 کامال کامیون ترمز چالوس جاده هاي سراشیبی در. کند می

 کامیون راه سر بر مانعی اگر است معلوم افتد، می کار از

 یعنی این افتاد، خواهد دره ته به دقیقه چند از پس نباشد

است؟  درست بود، شده فراهم قبل از کامیون سقوط زمینه

(75 .) 

 تواند می کند معاینه دقت به مرا امروز دکتر یک اگر پس
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 ...خورد خواهم سرما فردا من که بگوید

 ؟؟؟؟؟

 (75)سام (. 75)سعید *  (61)سام * 

 ؟؟؟؟؟

 دختر؟ ترین موفق و پسر ترین تیی خوش که گفتید* 

 دخترها براي ما نه: »گفت و کرد ریزي خنده پارتریج آقاي

 (. 141) «پسرها براي نه کنیم، می برگزار زیبایی مسابقه

 ها؟ ترین باهوش و ها ترین محبوب که گفتید* 

 کننده شروع ما نه: »گفت و کرد ریزي خنده جم پاکیزه خانم

 شده می برگزار هم قبل از مسابقه این نبودیم، کار این

 (. 127) «است

 ؟؟؟؟؟

 را اسلحه آن نباید ما ببینید،: »گفت ناله و آه با بعد

 (. 170) «است مدرک یک چون برگردانیم،

 به و اسلحه با نباید مردها آن ببینید: »گفت التماس با بعد

 چون بدهد ها آن به را ها پول که کردند می وادار را مهري زور

 (. 114) «است قانون خالف کار این

 ؟؟؟؟؟

 (176(. تافته )141* کتابی ) (167(. )177* تانگ )

 ؟؟؟؟؟

 تضاد

 نپوشیدي؟ دامن پس چال ؟...چال پس ؟...چال پس دختلی، اگر* 

 بعضی فقط من ،پوشند می جین هم دخترها خب: »گفت لیزا

 (75) «بپوشم دامن خواهد می دلم ها وقت

 (141)جین  اجناس مغازه* 

 طرح شلوار قرمز، رنگ به ژاکتی رنگ، هویجی موهاي* 

 (42)اسکاتلندي 

 مثل موهات پس چال ؟...چال پس ؟...چال پس دختلی، اگر* 

 پسالست؟

 «کنند می کوتاه را موهایشان هم دخترها االن خب: »گفت لیال

(41) 

 آن در قیمتی گران مچی هاي ساعت که ،فروشی ساعت* 

 (111)فروخت  می

 (27) جین شلوار بنفش، رنگ به مانتویی رنگ، حنایی موهاي* 

 

 (111)ها  گیبون رقص* 

ها شروع کردند به  ها را عقب کشیدند و چندتا از بچه * صندلی

 (111) شوخی و خنده

 حرکات دارد توپ یک روي مادربزرگش که دید خواب توي* 

 کردند شروع هم ها آن و آمدند ها میمون بعد دهد می انجام موزون

 (114)کردند  پایکوبی هم با ها میمون و ها آدم بعد و پایکوبی به

 (17)ها  شامپانزه آکروباتیک حرکات* 

حرکات ها شروع به  ها را عقب کشیدند و چندتا از بچه * صندلی

 (154کردند ) موزون و اجراي پانتومیم

 است خوابیده سنگ یک روي مادربزرگش که دید خواب در* 

 بود، خوابیده رویش مادربزرگ که سنگی دور آمدند ها میمون بعد

 سنگ روي پدربزرگ مادربزرگ، جاي به بعد اي لحظه. رقصیدند
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 (16) رقصیدند می همچنان ها میمون. بود ایستاده تنهایی به 

 

 حذف و اضافه

 مناسبت به مدرسه، روي روبه پست، ساختمان در: گفت شیما*  _* 

 (11)پست  جهانی روز

  ؟«نداري امتحان فردا مگر: »لیدا*  _* 

 اصرار خیلی او کنم، رد را پویا دعوت نتوانستم ولی چرا،: »امین

 (21) «کرد

 _ (15« )آیم لورا، برو بگو دارم می»مري گفت: 

 ؟«چطور»لیدا:  _

کند دین مهمی بر گردن من دارد و من وظیفه  فکر می»امین: 

 (22« )دارم آن را تالفی کنم

 (40سپیده گفت: کسی نیست راحت باش ) _

 ؟«مزاجی هستم یعنی من آدم دمدمی»ماهرخ پرسید:  _

« هایت با هم سازگار نیستند منظورم این است که گفته»لیال: 

(71) 

اما شاید بعضی چیزها هم »اي تامل ادامه داد:  پري بعد از لحظه _

 «روي خودمان تاثیر بگذارد و هم روي دیگران

 مثال چی؟

مانی از آن استفاده مثال تو عطري را دوست داشته باشی ودر مه

 (65کنی ولی این عطر در دیگران حساسیت ایجاد کند )

تو چطور از »خواند زمین گذاشت و گفت:  پدر کتابی را که می _

 ؟«وجود چنین قانونی مطلع شدي

 (104این مطلب را در یکی از مجالت علمی مدرسه خوانده بودم )

اند شاید تا یک  گفتهدکترها »مادر براي آرامش دادن به او گفت:  _

 «ماه دیگر پدرت از حالت کما بیرون بیاید

خوب، هنوز هم امید »سپیده براي قوت قلب دادن به او گفت:  _

 «هست

کند؟ مثل این است که ما او  چه فرقی می»لیال در جواب او گفت: 

 (121« )ایم. کما یعنی یک زندگی گیاهی را از دست داده

قرار است در مدرسه برگزار شود، مخالف اي که  اما با مسابقه _
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 (121نیستم )

 مشکوک فرد متوجه مهري. است ایستاده صندوق کنار در*  _* 

 (111)شد  اي شیشه در پشت دیگري

 و برد پایین را سرش مهري اشاره با بود ترسیده که مهري برادر*  _* 

 (111)شد  قایم پیشخوان پشت

 (111)با برادرت مواظب مغازه باشید  _

و به این باور رسید که حتی اگر آن ماشین دیگر هم از راه  _

 (140توانست از میدان پیروز به در آید ) رسید، باز او می نمی

: گفت و داد تکان دست اسپنس آقاي و هیدر براي * لیزا

 تصور: گفت و کرد اي خنده هیدر. خندید و بود خواهید خوشبخت

 سخت بود االن از تر خوشبخت آینده در شود می چطور اینکه

 .است

 پانتومیم همه و کردند می بازي پانتومیم بهتر همه از فران و مارک

 باال فقط که بود میلی دوتا، آن برعکس. کردند می تحسین را ها آن

 هم هري برقصد، او با که خواست هري از بعد. پرید می پایین و

 .داد تکان پایی و دست ناشیانه

 خواستند او از وقتی و بشود ملحق ها آن جمع به توانست نمی لیزا

 پانتومیم توانم نمی من: »گفت خودش با کند، بازي پانتومیم که

 خودش با لیزا که اي جمله. داد تکان را سرش فقط و «کنم اجرا

 مارک یکدفعه،. پیچید سرش توي تر بیش موسیقی صداي از گفت

 بین را خودش لیزا و رفت سراغش وبه خورد چرخی او جلو

 و دست. کردند می اجرا پانتومیم نمایش داشتند که دید کسانی

 که آمد می نظر به چیز همه. کرد فراموش را بودنش پاچلفتی

 هماهنگ حرکاتش با موسیقی ضرباهنگ است؛ طبیعی و راحت

 به داشتن باور که گفتم من: »رسید خاطرش به فکري یکباره. بود

 فکر اما. بیفتد اتفاق هم واقع در چیز آن که شود می باعث چیزي

 اتفاق هم واقع در خیال این و دهم، انجام را کار این بتوانم نکنم

 !«بیفتد

 اسپنس آقاي دور محبت با که دید را هیدر چشم گوشه از لیزا

 از این: »گفت لیزا به مارک شد، مارک متوجه لیزا بعد. چرخد می

 ؟«نه مگر هاست، غیرواقعی آن

 (112) «چیز همه است، واقعی چیز همه نه،: »گفت لیزا

 *_ 
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 گیري نتیجه -1

سازي فلسفه براي کودکان به طور خاص، پژوهشگاه علوم انسانی و  سازي به طور کلی و بومی در بحث از بومی

کند. این مرکز باید به روشنی بیان کند در چه سطحی  مطالعات فرهنگی رویکرد روشن و معینی را دنبال نمی

سازي به صورت مشخص  سازي است؟ و رویکرد خود را در ارتباط با بومی دار بومی نظریه( داعیه)موضوع، روش و 

سازي فلسفه  اي از کارهاي بومی گرفته و بررسی کتاب لیال به عنوان نمونه هاي صورت تعریف کند. براساس بررسی

رد تهذیبی دانست. تغییرات این اثر سازي را رویک توان رویکرد گروه فبک نسبت به بومی براي کودکان در ایران، می

تر مربوط به تغییر بخشی از محتواي کتاب از جمله اسامی، زمان و مکان وقوع رخدادها است و با این  بیش

سازي این کتاب، تا حد زیادي صوري است و  سازي یک اثر را نمود. بومی توان ادعاي تألیف و بومی تغییرات نمی

سازي را  ازي را مدنظر قرار دهد به سانسور و حذف پرداخته است. این روش بومیس از اینکه بومی  نویسنده بیش

هایی که براي  زند. از طرف دیگر، داستان کند و وصله می ها را رفو می توان به کار خیاطی تشبیه کرد که لباس می

محصول بافت تاریخی، شوند جنبه ادبی نیز دارند و پیامد و  برنامه فلسفه براي کودکان و نوجوانان نوشته می

هایی که در این زمینه  سازي اند. بنابراین بومیاجتماعی، سیاسی و فرهنگی سرزمینی هستند که در آن تألیف شده

ها و مکان، براي نزدیک کردن ذهن کودکان  شوند کارگشا نخواهند بود. هرچند تغییر اسم و به این شیوه انجام می

سازي ضرورتی ندارد و فقط نوعی  توان گفت این نوع بومید اما عمال میگیر ایرانی به فضاي داستان صورت می

پیرایش متن است که در این پیرایش ممکن است محتواي اصلی داستان نیز تغییر کند و از مسیر منحرف شود و 

ه جاي رساند که تألیف محتواي بومی ب اثرگذاري الزم را نداشته باشد. این نکته کلیدي ما را به این نتیجه می

تر خواهد بود. البته نباید گیري از ترجمه آثار دیگران، بسیار منطقیها، در کنار بهرهسازي آثار دیگر فرهنگبومی

هاي انسانی، تاثیرپذیري از دیگر آثار، چه به صورت خودآگاه و ذهنی بودن تجربهفراموش کرد که باتوجه به میان

اثري کامال یگانه و جداي از تجربه دیگران تالیف نمود. براي تولید  توانچه ناخودآگاه، امري معمول است و نمی

شود نویسندگان موضوع و ایده اصلی را از مبناي  محتواي متناسب با نهضت فلسفه براي/با کودکان، پیشنهاد می

اي که  ههاي تازتئوریک پیشگامان این نهضت از جمله  لیپمن، متیوز و دیگران بگیرند و دست به آفرینش داستان

هاي  ادبیات کهن سرزمینمان  را  هاي کودکان و نوجوانان ایرانی است، بزنند، داستان برخاسته از مسائل و دغدغه

ها  از بنیان طرحی نو درافکنند. البته ناگفته نماند  با رویکرد فلسفه براي/با کودکان بازنویسی کنند و یا خود آن

توان این کارها  سازي دانست، بلکه می توان مصداق بومی شود را نمی میکارهایی که براساس این پیشنهادها تولید 

را آفرینش محتوا براي فلسفه براي/با کودکان و نوجوانان در ایران به شمار آورد. محتوایی که برخاسته از فرهنگ 

لسفه براي سازيِ محتواي غیربومی برنامه فرسد به جاي رویکرد بومیو ادبیات اصیل ایران است. به نظر می

کودکان بهتر است رویکردي جایگزین شود که به دنبال تولید محتواي اصیل و متناسب با شرایط فرهنگی و 
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هاي نویسندگان و تصویرگران ادبیات کودک و اجتماعی جامعه ایران است. این مساله، با توجه به توانمندي

نسانی و مطالعات فرهنگی با آفرینندگان آثار ادبی پذیر است و تعامل میان پژوهشگاه علوم انوجوان ایران، امکان

 تواند به آفرینش آثار خوبی براي برنامه فلسفه براي کودکان و نوجوانان بینجامد.  می

 

A study and Criticism of P4C Movement Domestication in Iran: 

The Case Study of Leila, the Philosopher Child 
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This study aims to carefully analyze and criticize Leila, the Philosopher Child, published by the 

Institute for Humanities and cultural studies (IHCS), as a so-called example of P4C programs 

domestication in Iran. This study tries to find the answer to the following questions: 1) What is the 

definition of domestication in relation to P4C program according to the IHCS? 2) Which criteria of 

domestication have been exercised in the Leila, the Philosopher Child? 3) What are the weak and 

strong points of the domestication exercised in the book? The study was conducted in three 

consecutive stages. Qualitative inductive content analysis was done to find the answer to the first 

question, while deductive content analysis was applied to the case so as to find the answer to the 

second one. The third question was answered through contemplative content analysis. The 

approach to the analysis of the data collected in each stage has been descriptive-interpretive. Our 

findings reveal that IHCS has not provided any comprehensive definition of or approach to P4C 

program domestication in Iran. Secondly, the type of domestication exercised to the original text 

for the purpose of providing its Persian sister, Leila, has been kind of expurgatory. The changes 

identified in the book can be put in the following categories: names, poems, time, place, 

descriptions, translation, content, relationships, contrast, omission and addition, with the 

commonest and most frequent one to be changing proper names. It seems that, rather than 

domestication of a foreign book, what is more required and practical is production of original texts 

that meet and represent the cultural values of our nation. With so many skillful writers working in 

the field of children’s and adult’s literature, the IHCS can provide those interested in P4C with 

considerable materials for the program. 

Keywords: Domestication. P4C and young adults. Leila, the Philosopher Child. Liza. 
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 .74-75، صص 72، شماره کتاب ماه فلسفه«. ها لیزا و لیال، تمایزها و شباهت(. »1111کرمانی، رومینا. )

هاي آن در ایران. ]فایل صوتی[. بارگذاري در  (. انواع فکر در فبک و جریان1114دي )اهلل؛ فائزه، رو کریمی، روح
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 [.17/10/1114[. تاریخ دستیابی ]www.radiogoftogoo.irدستیابی از سایت ] (.21/7/1114تاریخ )

(. 15/7/1114(. چیستی و تاریخچه فبک. ]فایل صوتی[. بارگذاري در تاریخ )1114اهلل؛ فائزه، رودي ) کریمی، روح

 [.17/10/1114[. تاریخ دستیابی ]www.radiogoftogoo.irدستیابی از سایت ]

(. محتوا و روش علمی فبک. ]فایل صوتی[. بارگذاري در تاریخ 1114اهلل؛ فائزه، رودي ) کریمی، روح

 [.17/10/1114[. تاریخ دستیابی ]www.radiogoftogoo.ir(. دستیابی از سایت ]14/7/1114)

. مترجم حمیده بحرینی، چاپ دوم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و لیزا کودکی در مدرسه( 1112لیپمن، متیو. )

 مطالعات فرهنگی.

هاي همایش تحول در علوم  مجموعه دیدارها و مصاحبه( 1111محمدي، علی؛ دنیوي، محسن؛ گودرزي، میثم. )

 . قم: کتاب فردا.انسانی

امکان گفتمان (. »1110مد؛ جاویدي، فاطمه؛ صیفوري طغرالجردي، بتول. )مختاري، مریم؛ کوپایی، مح

، 4، شماره 17، سال معرفت در دانشگاه اسالمی«. سازي در ساحت جهانی شدن دنیاي امروز سازي یا اسالمی بومی

 .27-42صص 

 .72-71، صص 72، شماره کتاب ماه فلسفه«. کودک فیلسوف، لیال(. »1111موسوي، فاطمه. )

 ، لیال. چاپ دوم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.کودک فیلسوف( 1112ی، سعید. )ناج

، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و 1، چاپ1. جلد کندوکاو فلسفی براي کودکان و نوجوانان(  1111ناجی، سعید. )

 مطالعات فرهنگی. 

لقه کندوکاو فبک. ]فایل صوتی[. بارگذاري در تاریخ هاي ح (. داستان1114ناجی، سعید؛ مجیدحبیبی، لیال )

 [.17/10/1114[. تاریخ دستیابی ]www.radiogoftogoo.ir(. دستیابی از سایت ]26/7/1114)

اندیشی پژوهشگاه علوم انسانی و  دهمین نشست هم(. 1111اهلل، کریمی ) ناجی، سعید؛ مهرنوش، هدایتی؛ روح

(. 4/1/1111. ]فایل صوتی[. بارگذاري در تاریخ )«ازي فلسفه براي کودکانس بومی»مطالعات فرهنگی با موضوع 

 [.14/10/1114[. تاریخ دستیابی ]www.ihcs.ac.irدستیابی از سایت ]

، راهبرد فرهنگ«. سازي برنامه درسی رشته علوم تربیتی سازي و بومی امکان اسالمی(. »1111نوذري، محمود. )

 .140-176، صص 11شماره 

هاي  مایه هاي مذهبی، بن سازي رشته تحصیلی مشاوره و راهنمایی بر پایه ارزش بومی(. »1110مهرنوش. ) هدایتی،

 .117-176، صص 2، شماره 2، سال پژوهی فرهنگی جامعه«. ادبی و رویکردهاي علمی

Mayring, Philipp (2000). Qualitative Inhaltsanalyse [28 Absätze]. Forum Qualitative 

Sozialforschung /Forum: Qualitative Social Research, 1(2), Art. 20, http://nbn-

resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0002204.  
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 فلسفه تعلیم و تربیت حلقه اتصال علوم انسانی

 

 اکرم ارجمندي

 

 چکیده

تربیت بر عهده دارد و فلسفه تعلیم و تربیت به عنوان چهار چوبی نظري نقش کلیدي در حوزه عملی تعلیم و 

همچون سنگ ترازویی است که وزن فعالیت هاي علمی را از بُعد تعلیم و تربیت جامعه نشان می دهد. )بافري، 

محور اساسی علوم انسانی دانشی اساسی در خصوص انسان با  همه ابعاد زندگی اوست و از  (1، ص 1110خسرو، 

است که این نقطه مشترک و اساسی حلقه اتصال فلسفه تعلیم و  اهداف غایی فلسفه تعلیم و تربیت انسان شناسی

 تربیت با علوم انسانی است. 

اهداف این مقاله: بیان هم جهت بودن  اهداف علوم انسانی جامعه با اهداف غایی فلسفه تعلیم و تربیت براي 

رشته هاي مختلف  داشتن علوم انسانی کاربردي در جهت تامین نیازهاي فردي و اجتماعی و منسجم ساختن

 علوم انسانی بر اساس اهداف فلسفه تعلیم و تربیت جامعه . 

 -2تشخیص بیماري -1عملکرد فلسفه تعلیم و تربیت می تواند همانند پزشکی باشد که مهمترین وظیفه وي: 

-1ربیت:ارائه راه حل درمان بیماري است. بر پایه مبانی نظري: روشن شدن سه مساله عمده در فلسفه تعلیم و ت

 (7ص  1110روش هاي رسیدن به اهداف )بافري، خسرو،-1اصول و فعالیتهاي تعلیم و تربیت -2اهداف و مبانی 

نقش فلسفه تعلیم و تربیت نقشی است محسوس و زنده زیرا به شکلی فعال و پویا در باورها، عالئق و عواطف افراد 

ویژگی -2فرهنگ و اندیشه اسالمی-1شکل گرفته از مختلف خود را نشان می دهد. مبانی فلسفه تعلیم و تربیت 

( و مبانی علوم انسانی نیز بر 11ص  1110)باقري، خسرو،  مواجهه فرهنگی با دنیاي غرب -1هاي فرهنگی و ملی

( 1، ص 1111اساس مبانی فلسفی و اعتقادي و فرهنگی آن جامعه شکل می گیرد. )مصباح یزدي، محمد تقی، 

لسفه تعلیم و تربیت را می  توان در علوم انسانی یافت. فلسفه تعلیم و تربیت زیر ساخت حضور پر رنگ و پرنفوذ ف

علوم انسانی است و مسامحه و کوتاهی در تحقق بخشیدن این امر ضرري  است نسبت به  علوم انسانی که بستر 

ت دادن به فلسفه تعلیم ساز تعالی و رشد  انسانی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادي، یک جامعه در سایه اهمی

تحلیلی از نوع تحقیق کیفی به روش  -و تربیت آن جامعه است.  روش تحقیق این مقاله به شیوه توصیفی

 کتابخانه اي است و نتایج کاربردي. 

 1فلسفه، تعلیم و تربیت، علوم انسانی، حلقه اتصال کلمات کلیدی:

                                                   
فلسفه  دانشجوي دکتري رشته  تعلیم و تربیت     - 01122057717- sair 42 a@ yahoo. Com     
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 مقدمه

معه بر اساس مبانی فلسفی همان جامعه خصوصاً ابعاد تربیتی الزم و ضروري است که مبانی علوم انسانی هر جا

 آن شکل گیرد. 

توجه به فلسفه تعلیم و تربیت و توجه به فلسفه علوم مختلف از الزم ترین و مهم ترین مسائل فرهنگی هر جامعه 

ه دنبال چیست و اي است. تدوین و تنظیم فلسفه تعلیم و تربیت در پاسخ به این سوال که تعلیم و تربیت جامعه ب

انسان -1به کجا باید برسد و شکل می گیرد، وجه اشتراک مبانی علوم انسانی و فلسفه تعلیم و تربیت در ابعاد 

ارزش شناسی خود حلقه اتصال میان این دو است. فلسفه تعلیم و تربیت حضوري -1معرفت شناسی -2شناسی 

و تاثیر آن بطور محسوس در رفتار و عواطف و عالئق افراد  پررنگ و پرنفوذ در همه علوم بویژه علوم انسانی دارد.

به خوبی آشکار است. به خوبی از معناي لغوي علوم انسانی می توان دریافت موضوع اصلی آن انسان است. مفهوم 

انسانی تعلیم و تربیت با توجه به هدف غایی داشتن حیات پاک و زنده در جریان تعلیم و تربیت  به سوي ربوبی 

 (77، ص 1165انسان است )باقري، خسرو،  شدن

انسان بر مبناي یک جهان بینی و ایدئولوژي معین حقیقت وجود و هدف زندگیش مشخص می گردد و بعد از آن 

به نظریه پردازي و بیان  تئوري ههاي الزم در زمینه هاي مختلف علوم انسانی اعم از اقتصاد، جامعه شناسی، 

. پرداخته شود. و به دلیل تفاوت مبانی اعتقادي تربیت انسان در هر جامعه اي با جامعه روانشناسی، مدیریت و ......

اي دیگر ، اهداف علوم انسانی هر جامعه اي خاص همان جامعه باید باشد. مبانی فلسفه تعلیم و تربیت شکل 

نیاي غرب است. مواجهه فرهنگی با د -1ویژگی هاي فرهنگی و ملی -2فرهنگ و اندیشه اسالمی -1گرفته از 

 (70، ص 1165)باقري، خسرو، 

 

 تعاریف

هرگاه در تعلیم و تربیت تاملی فلسفی داشته باشیم، نتیجه آن فلسفه تعلیم و تربیت خواهد بود. تعلیم و تربیت 

گاه حاکی از فعالیتهایی است در محیط خانوادگی یا آموزشی و تاملی فلسفی در این زمینه نوعی از فلسفه تعلیم و 

یت خواهد بود. فلسفه را نمی توان تنها محدود به فرهیختگان جامعه دانست اما فلسفه تعلیم و تربیت نیازمند ترب

تدوین بر اساس اصول و مبانی است یعنی مبانی: انسان شناسانه، معرفت شناسانه، و ارزش شناسانه این مبانی 

تربیت نقش ایفا می کند و زمینه ساز روشهاي براي هدایت فعالیت هاي برنامه ریزان و دست اندکاران تعلیم و 

(  ماهیت رشته فلسفه تعلیم و تربیت از نظر فالسفه 1، ص 1110تعلیم و تربیت خواهد شد. )باقري، خسرو، 

( وظایفی ده گانه براي آن مطرح 1157باقري، عطاران  -  -Bak -بزرگ این رشته وظایفی است که از جمله )بک

تحلیل موضوعات تربیتی -1( 51، ص 1114ظایف عبارتند از: )سجایه، نرگس، می سازند. مهمترین این و
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بررسی پرسشهاي انتزاعی )آیا تربیت یک حق است یا یک وظیفه و -2)یادگیري، تدریس، روشهاي تدریس و .....( 

اههاي جستجوي دیدگ-1... آیا یادگیري منتقل می شود یا دانش آموزان خود آن را در ذهن می سازند و .....( 

کلی در باب تعلیم و تربیت: تالش فیلسوف تربیت، معطوف به یافتن نظام کلی جریان تربیت به صورت 

بسط و بکارگیري راهبردهاي مناسب  فلسفه در پژوهشهاي تربیتی در مورد مسائل تربیتی با روشهاي -4منسجم.

رشته هاي زیر مجموعه تعلیم و تربیت تحلیل و نقدي آن چه در سایر -7فلسفی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. 

 در جریان است. 

رشته هایی چون مدیریت آموزشی، برنامه ریزي درسی، برنامه ریزي آموزشی رشته هایی مانند روانشناسی، جامعه 

 شناسی. 

تحلیلی، نقادي است رشد و -1هنجاري -2نظري -1ویلیام فرانکنا: فلسفه تعلیم و تربیت داراي سه کارکرد:

 بالندگی جامعه انسانی چه به لحاظ ساختار اجتماعی چه فردي به رشد و بالندگی اعضاي آن جامعه وابسته است. 

ریت و برنامه ریزي می شود. بر این ساختار یک جامعه همان نهادها و نظامهایی هستند که توسط انسان مدی

اساس جامعه انسانی بیش از ارتقاء سطح اقتصادي و صنعتی خود نیازمند پرورش انسانهایی است که بتوانند با 

اندیشه هاي عمیق و روابط اجتماعی و عملکردهاي شایسته در خدمت آرمانهاي فرهنگ جامعه خود باشند.  

رش زیر مجموعه قلمرو فلسفه هاي نظام دار کالسیک جوامع است  )کاردان، فلسفه تعلیم و تربیت و آموزش و پرو

( در همه پیش فرضهاي رشته فلسفه تعلیم و تربیت محور اساسی انسان است از بُعد تربیت 1160علی محمد، 

م فلسفه تعلیم و تربیت دامنه وسیعی را به خود اختصاص می دهد و محدودیت خاصی ندارد. اصالح و تغییر تعلی

و تربیت امروز ایران بی شک از مسیر دانش فلسفه تعلیم و تربیت می گذرد.  تاثیر فلسفه تعلیم و تربیت بر عمل 

باقري،  -Hirst -تربیتی مستقیم نیست بلکه غیر مستقیم از طریق نقد و بررسی گفتمان تربیتی است. )هرست

وقعیتی عملی خود گونه اي از فعالیت عملی (  فلسفه تعلیم و تربیت با قرار داشتن در م10، ص 1167خسرو، 

(  فلسفه تعلیم و تربیت فعالیتی عملی است و بر پیش فرضهایی  7، ص 1167باقري، خسرو،  -Carrاست )کار، 

(  فلسفه در 4، ص:1167، باقري، خسرو، Carrمعین استوار است و بر اساس پیش فرضها قابلیت تحقق دارد. )کار، 

، ص( فلسفه 1114کاري را انجام می دهد که تربیت در پی آن است. )قائدي، یحیی،  معناي فلسفه ورزي همان

تعلیم و تربیت همچون پایه هاي ساختمان است گر چه در نماي ظاهري نمود ندارد، سستی پایه هاي ساختمان 

ه خود می منجر به سقوط آن خواهد گشت فلسفه تعلیم و تربیت به دلیل نقش بنیادین خود کمتر صورت آشکار ب

 ، ص  ( 1114گیرد. )خلیلی، سمانه، 
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 جایگاه فلسفه تعلیم و تربیت در علوم انسانی 

علوم انسانی بستر ساز تعالی و رشد و پیشرفت یک جامعه و مبناي توسعه سایر علوم است و فلسفه تعلیم و تربیت 

ه مهندسی صحیح و بازسازي و برنامه می تواند مبناي تمام علوم به ویژه علوم انسانی باشد. از این جهت نیاز ب

ریزي و احیاء مجدد علوم انسانی است.  به خوبی از معناي علوم انسانی می توان دریافت موضوع اصلی آن انسان 

معرفت شناسی و ارزش شناسی یک جهان بینی و ایدئولوژي -است. ساختن انسان بر اساس مبانی انسان شناسی

زندگیش در یک نظام فکري مشخص به خوبی بیان گردد و بر آن اساس مشخص. انسانی که حقیقتش، و هدف 

غایت انسان شناسی بر یک پایه فکري همانند اسالم درجامعه اسالمی تعریف گردد. محور اصلی و اساسی همه 

شاخه هاي علوم انسانی انسان است که از اهداف غایی فلسفه تعلیم و تربیت است  و بحث از این محور مشترک و 

سی باید به صورت یک ضرورت مورد توجه قرار گیرد. زمانی علوم انسانی می تواند جاي خود را پیدا کند که بر اسا

اندیشه و افکار و عملکرد فرد و جامعه تاثیر گذار باشد یا به عبارتی علوم انسانی کاربردي شود.  اما تا ندانیم انسان 

اهداف هر یک از رشته ها و شاخه هاي علوم انسانی را چیست و کیست و هدف از زندگی او چیست نمی توانیم 

مشخص نمائیم.  بطور مثال مکاتبی که معتقدند اقتصاد زیر بنا است اما تا زمانی که روشن نشود این انسانی که 

آنان اقتصاد را زیر بناي زندگیش می دانند ماهیت خود و زندگیش چیست چگونه بحث از اقتصاد و آن هم زیر 

او را به میان می آورند. و تا زمانیکه به مسائل و سواالت اساسی مبانی فکري پاسخ داده نشود با  بناي زندگی

گذشت زمان با مشکالتی روبرو خواهند بود.  تعریف انسان در هر جامعه اي باید مشخص باشد.  انسان در جامعه 

وم انسانی هر جامعه بر اساس مبانی بی دین والئیک تعریفی دارد و در جامعه مسلمان تعریفی دیگر.  مبانی عل

فلسفی همان جامعه خصوصاً ابعاد تربیتی آن باید شکل گیرد.  تدوین و تنظیم فلسفه تعلیم و تربیت در پاسخ به 

این سوال که تعلیم و تربیت جامعه به دنبال چیست، چه می خواهد، و به کجا باید برسد.  تاملی فلسفی در علوم 

نی و جهت دادن به آن با کمک از فلسفه تعلیم و تربیتی که خود در مبانی و اهداف انسان مختلف بویژه علوم انسا

شناسی و معرفت شناسی و ارزش شناسی به تعاریف و حقایقی روشن رسیده است.  از این رو فلسفه تعلیم و 

سامحه و کوتاهی در تربیت می تواند حضوري پر رنگ و پر نفوذ در همه علوم بویژه علوم انسانی داشته باشد.  م

توجه به نقش علوم انسانی در جامعه و منسجم و هدفمند و جهت دار ساختن آن توسط فلسفه تعلیم و تربیت 

 آسیب و ضرر بزرگی را براي جامعه به دنبال خواهد داشت. 

 

 جنبه عملی فلسفه تعلیم و تربیت بر علوم انسانی

ست نه صرفا نظري.  هر نظام تربیتی مستقیم یا غیر مستقیم فلسفه تعلیم و تربیت داراي جنبه نظري و عملی ا 

مبتنی بر یک فلسفه  و جهان بینی و معرفت شناسی خاصی است. تدوین الگوي نظري با شرایط متناسب 
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راهکاري براي ایجاد رابطه نظر و عمل است.  تاثیري نامحسوس بر کل مسائل تربیتی خواهد داشت که از طریق 

( کانت با طرح پرسشهاي بسیاري اظهار می 1164طرح و بررسی است. )ابراهیم زاده، عیسی، مباحث فلسفی قابل 

-1چه باید بکنیم  -2چه می توانیم بشناسیم -1دارد که پاسخ به این پرسشها تعیین کننده قلمرو فلسفه است.  

ول و منطقی که به انسان چیست. ماهیت این سواالت نشان می دهد هر پاسخ معق-4چه می توانیم آرزو کنیم 

آنها داده شود با تعلیم و تربیت مرتبت است. سوال اول کانت نقش شناختی فلسفه در علوم تربیتی را روشن می 

سازد. سوال دوم نقش عمده فلسفه تربیت که در تایید محققان تعلیم و تربیت و سیاست گذاران و برنامه ریزان 

ربیت کشور است.  این نقش از آن جهت حائز اهمیت است که گفته آموزشی است. تاثیر فلسفه بر نظام تعلیم و ت

 می شود هیچ نظام تربیتی نمی تواند بدون فلسفه شکل گیرد.

 

 مسائلی که منجر به جلوگیري از پیشرفت علوم انسانی و غیر کاربردي بودن آن می گردد

عدم -1ي علوم انسانی از علوم بیگانه.  تاثیر پذیر-2محوریت نداشتن علوم انسانی و انتزاعی قرار گرفتن آن.  -1

عدم توجه به تحول علوم انسانی بر مبناي چهار ویژگی روزآمدي،  -4ارتقاء علوم انسانی، با اهداف و مبانی واحد 

ارتباط کم و هماهنگ نبودن میان صاحب نظران گرایشهاي علوم  -7غنی سازي، بومی سازي، و ارزش مداري 

الزمه نگرش تغییر در علوم انسانی بر مبناي معارف اسالمی و تبادل اندیشه  -7علمی. انسانی و تحقیقهاي دینی، 

 ها. 

از چالش هاي مهم حوزه علوم انسانی نگاه هاي انتزاعی غیر کاربردي این عرصه است و بیشتر پژوهش هاي 

همکاري میان رشته هاي مختلف جنبه عملیاتی نداشته باشند و جایی بهتر از قفسه هاي کتابخانه ها پیدا نکنند. 

مختلف سبب رفع مشکالت و نیازهاي جامعه با  پژوهشهاي کاربردي  پاسخی داده می شود  نقش علوم انسانی در 

خصوص طرح سواالت اساسی در فلسفه و مبانی علمی ابزاري است براي دستیابی به تفکر خالق و کارآفرین در 

همیت بسیاري در فرآیند توسه برخوردار است.  با توجه به تالش زیر ساخت سایر علوم و دستاوردهاي آن نیز از ا

کشورها در تولید علوم متناسب با شرایط سیاسی، اقتصادي، اجتماعی فرهنگی کشورشان نقش علوم انسانی به 

عنوان زیر ساخت و بستر توسعه سایر علوم مورد تاکید قرار می گیرد. سایر علوم به دلیل ماهیت ابزاري خود تنها 

در چهار چوب علوم انسانی جهت دارو معنی دار می توانند کارکرد خود را داشته باشند و بر این اساس تالش براي 

توسعه کیفی و ارتقاء سطح علوم انسانی براي توسعه متوازن بومی و هماهنگ ضرورتی انکار ناپذیر است. زندگی 

ون به فرهنگ جامعه و نوع آن بستگی دارد انسان بدون فرهنگ متوقف است. و حیات و بقاي همه علوم و فن

بنابراین علوم انسانی پایه تحول زندگی فردي و اجتماعی انسان دارد.  اگر علوم انسانی جایگاه حقیقی خود را در 

 جامعه پیدا کند آن وقت می توان انتظار داشت که در سطح کاربردي به نتیجه برسد.
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 سطوح علوم نسبت به یکدیگر

-2ه امور دنیاي انسانها بر اساس نیازها آنچه هست)اعم از علوم تجربی، انسانی، فنی، پزشکی(  علوم مربوط ب-1

ارزش  -4سطح هنجاري معیاري چه می خواهیم انجام دهیم -1جنبه کاربردي علوم، آنچه می توانیم انجام دهیم 

سطح اول را آزاد از ارزش اضافی  و اخالق چه باید بکنیم چگونه انجام دهیم.  متاسفانه افراد بسیاري  رشته هاي

تلقی می کنند و نظام آموزشی تا سطح سوم بیشتر مورد توجه قرار نمی گیرد به طور مثال طرفداران علم اقتصاد 

این دانش را به مثابه علم آزاد از ارزش اخالقی تلقی می  کنند زیرا  ورود به حیطه ارزشها و نظام آموزشی در 

( بنابراین جاي تعجب 47، ص: 1167تولید اختالل ایجاد می کند. )عیسی، ابراهیم زاده، فرآیند توسعه اقتصادي و 

نیست که با تولید و کشاورزي، ..... هنوز فقر و گرسنگی در جهان بیداد می کند تالش براي شناخت پدیده هاي 

یج پرباري برسد. و در جریان مورد مطالعه در علوم انسانی به طریق اولی باید همراه فلسفه ورزیدن باشد تا به نتا

این نوع تبین است که به کار آمدي یا ناکارآمدي علوم انسانی پی می بریم.  میزان عملی بودن فلسفه منوط به 

، عیسی، ابراهیم زاده، 17-15ص  1161میزان دخالتش در کارها عملی و موقعیتهاي تربیتی است )آرنولد گریز، 

یک کشور از حیث در هم تنیدگی فرهنگ ملی و فرهنگ اندیشه یک  ( نظام آموزش و پرورش17، ص: 1167

پیکره واحد را تشکیل می دهد. و نباید کسیختگی یا اختالل در آن ایجاد کرد. حتی در اهداف کوتاه مدت و میان 

مدت و بلند مدت آموزش و پرورش کشور.  رابطه علوم نسبت به یکدیگر از یک نظر رابطه طولی و از بعد دیگر 

ابطه عرضی است. ماهیت علوم انسانی بر حسب موضع فلسفی یک نوع رابطه طولی با سایر علوم و نوعی رابطه ر

اي عرضی با رشته هاي علوم انسانی است. بطور مثال علوم انسانی با علوم تجربی یک رابطه اي طولی و با شاخه 

یا فلسفه تعلیم و تربیت یکنوع رابطه طولی ارزشی و  -هاي علوم انسانی رابطه عرضی دارند. یعنی رابطه تفسیري

 ارزشی. -با سایر علوم بویژه علوم انسانی برقرار می کند یا رابطه ي تفسیري

به طور مثال: بی اطالعی یک دانشجوي فیزیک از فلسفه فیزیک موجب خواهد شد که نگرشی سطحی در مورد 

الزم است تا با دانش و فلسفه آن آشنا شود. علم فیزیک داشته باشد براي دانشجوي فیزیک همتی دو جانبه 

 (6،  ص:1167)باقري، خسرو، 

 

 نتیجه گیري :

نقش فلسفه  تعلیم و تربیت نقشی است محسوس و زنده زیرا به شکلی فعال  و پویا در باورها و عالئق و عاطفه  

 افراد مختلف خود را نشان می دهد .

انسانی می توان دریافت که تالش براي داشتن یک زندگی فردي و به خوبی از مبانی فلسفه تعلیم و تربیت علوم 

 اجتماعی سالم و انسانی از اهداف مشترک در همه زمینه هاي علوم انسانی و فلسفه تعلیم و تربیت است .
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اهمیت فلسفه تعلیم و تربیت زمانی آشکار خواهد شد که این نکته را به خوبی درک نمائیم که علوم انسانی و سایر 

 وم بدون فلسفه تعلیم و تربیت و شناخت و عمل به آن هیچ کسري از ارزش را نخواهند یافت .عل

اگرچه فلسفه تعلیم و تربیت حضوري پر رنگ و پرنفوذ در علوم انسانی دارد اماتوجه فراوان به علومی همچون 

علوم انسانی بر پایه علوم ریاضی فیزیک و رشته هاي فنی و پزشکی بدون توجه به مبانی و اصول موجود در 

فلسفه تعلیم و تربیت به ابزاري خطرناک تبدیل خواهد شد که از آن به عنوان علمی بدون تزکیه که می تواند 

 خطر ساز باشد تعبیر نمود .« تیغی در دستان زنگی مست » همچون  

 

 نتیجه و پیشنهاد

  .نیاز هماهنگی فلسفه تعلیم و تربیت هر جامعه اي  با اصول فکري و مبانی معرفتی آن جامعه 

  نیاز به تدوین و تنظیم اصول فلسفه تعلیم و تربیتی روشن و کاربردي منطبق با ارزشهاي متعالی اسالم در

 جهت رفع نیازهاي فردي و جمعی. 

  حوزه: مشخص نمودن مبانی اهداف غایی تعلیم و تربیت در 

 ارزش شناسی. -1معرفت شناسی، -2انسان شناسی، -1

  از آنجا که علوم انسانی در رشته هاي مختلف به صورتی وارداتی مورد تحصیل و تدریس است به این دلیل در

 جهت رفع نیاز جامعه کنونی کاربردي نیست. 

 بر اساس اهداف و ارزشهاي جامعه  نیاز اساسی به نقد و بررسی مبانی این علوم و تطبیق آن با نیازهاي جامعه

 اسالمی است. 

  .همسو و هم جهت ساختن علوم انسانی در همه رشته ها با اهداف فلسفه تعلیم و تربیت 

  .توجه به تحول علوم انسانی بر مبناي چهار ویژگی: روزآمدي، غنی سازي، بومی سازي و ارزش مداري 

 زه و چه دانشگاه.فعالیت موثر از طریق مراکز علمی، پژوهشی چه حو 

  ارتباط و هماهنگی صاحب نظران علوم انسانی و شخصیتهاي دینی، علمی و تقویت ارتباط مراکز حوزه و

 دانشگاه در زمینه ارتباط فلسفه تعلیم و تربیت با سایر علوم. 

  .توجه ضروري و الزم به تولید علم در زمینه فلسفه تعلیم و تربیت و علوم انسانی با نگاه اسالمی 

  .تقویت مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص مباحث میان رشته اي و نقش فلسفه تعلیم و تربیت 

  .ایجاد رشته هاي جدید در حوزه علمیه در زمینه مباحث فلسفه تعلیم و تربیت و مباحث میان رشته اي 

  همسو شدن قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران با فلسفه تعلیم و تربیت 

 آموزش و پرورش کشور بر اساس فلسفه تعلیم و تربیت  تحلیل انقادي در 
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  نگاهی به روش شناسی بویژه در آموزش و پرورش در رشته هاي مختلف 

  تدوین نظام جدید آموزشی بر اساس مهارگرایی یا فن آوري اطالعات بر حسب نیاز جامعه 

 .اهمیت به فلسفه برنامه درسی که شاخه از فلسفه تعلیم و تربیت است 

 

 

Philosophy of Education the Connecting Loop in Humanities 

Akram Arjmandi 

 

Abstract 

Philosophy of Education as a conceptual framework plays a key role in practical field of education. 

It is also a balance stone which shows the value of scientific activities from the society education 

dimension. (Pagheri ,Khosro ,1390, p.1) 

The main axis of humanities is possessing a basic knowledge of the humans along with all aspects 

of their lives and anthropology is one of ultimate purposes of philosophy of education which is a 

common and fundamental part of philosophy in the connecting loop of education philosophy and 

human sciences. 

Purposes of the article: convergence of society humanities purposes with the ultimate purposes of 

philosophy of education in order to have practical humanities to meet the personal and social needs 

of society will also have effective and constructive role.  

Performance of education philosophy can be like a physician whose most important duty is: 

1. Diagnosising Disease      2. Providing a way to cure the disease 

Base on the theoretical basis: clarity of the three major issues in education philosophy 1- purposes 

and basics 2- Principles and activities of education 3- Methods of achieving the goals 

The role of education philosophy is a tangible and alive role since it represents itself in a dynamic 

form of beliefs, interests and affection of different people.  

Foundations of education philosophy are derived from 1. Islamic thoughts and culture 2. National 

and cultural features 3. Cultural confrontation with the West (Pagheri ,Khosro ,1390, p.6) 

And foundations of humanities are also formed based on philosophical, religious and cultural 

foundations of the society. (Mesbah Yazdi, Mohammadtaghi, 1391, p.3) 

Strong and influential presence of education philosophy can be seen in humanities.  

Education philosophy is the infrastructure of humanities and negligence and failure to realize this is 

extortion to humanities which pave the way to the growth and excellence of human-socio-cultural-

political-economy of society under importance of the philosophy of education in it. 

Research method of the article is descriptive-analytic and the type is qualitative using research 

library method and results are to some extent practical. 
Keywords: Philosophy, education- humanities- connecting loop  
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 سایت اطالع رسانی آیت ا... مصباح  65آذر، ص: 25دانشگاه 

 : جستارهایی در زمینه علوم انسانی، سایت اطالع رسانی آیت ا... مصباح 1111مصباح یزدي، محمد تقی سال 

: بررسی موانع موجود در جهت دستیابی به 1111اه مطهره، ابراهیمی، حسین، سال آبادي خواه، لطفی، آبادي خو

 الگوي مناسب علوم انسانی اسالمی درجوامع... کمیسیون کاربردي سازي علوم انسانی 

 .7، سال 20، انتظارات بجا و نابجا از فلسفه تربیت، فصلنامه نو آوري تربیتی شماره 1167ابراهیم زاده عیسی، 

 ، علوم تربیتی ماهیت و قلمرو آن، تهران: انتشارات:سمت.1160، علی محمد، کاردان
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 وتربیتتحلیل زبان و تعلیم

 

 0مقدم، دکتر مسعود صفایی8اقدمقادر پیروتی، 3رودبالیفاطمه نظري

 

 چکیده:

مطلوب، فلسفه تحلیلی بر فلسفه تحلیلی در تمام اشکال آن مدعی تحلیل و ایضاح است. از نظر راسل در شکل 

ي طرفی است. به گفتههاي تحلیلی، ادعاي بیارتباط بین زبان و واقعیت تاکید دارد. ویژگی مهم تمامی فلسفه

باشد. به این معنی که فلسفه جهان را تغییر می« گذاشتن هر چیزي به شکلی که هستباقی»ویتگنشتاین، فلسفه 

ترین فعالیت (. تحلیل زبان و تحلیل مفاهیم شاخص1110کند )نودینگر، تر میدهد. فقط جهان را روشننمی

ي هاي فلسفه و حتی گام نخست اندیشهوتربیت است. گرچه تحلیل یکی از مهمترین جنبهفلسفه تحلیلی تعلیم

میق ي عوتربیت رابطهچه که میان تحلیل زبان و تعلیمشود. آنفلسفی است، اما کار فیلسوف به آن محدود نمی

وتربیت است. معرفی اجمالی فلسفه تحلیلی و فعالیت اصلی آن یعنی  کند، ربط میان فلسفه و تعلیمبرقرار می

سازد و به ما وتربیت را آشکار میي میان تحلیل زبان و تعلیموتربیت که رابطهتحلیل زبان و ارتباط آن با تعلیم

 کند، هدف اصلی نگارش این مقاله است. می وتربیت به ما کمکگوید که تحلیل چگونه در تعلیممی

 وتربیتوتربیت، فلسفه تحلیلی تعلیمتحلیل زبان، فلسفه تحلیلی، تعلیم های کلیدی:واژه

 

 :مقدمه. 3

در سراسر تاریخ فلسفه، تالش براي تحلیل یکی از تامالت جدي فلسفی بوده است. افالطون در کتاب 

کند که عنوان کسی معرفی میعدالت انجام داد. وي سقراط را به این کار را در مورد مفهوم "جمهوریت"

کرد آشکار سازد. در سنت تحلیلی  وگو میهاي کسانی را که با آنان گفتکوشید تا نقاط ضعیف استدالل می

شوند و شده در آن بررسی میهاي ارائه شوند، روایی استداللي مورد بحث مشخص میمفاهیم اصلی حوزه

هاي غالب  ي تحلیلی یکی از جنبش(. فلسفه26: 1161گردند )پیترز و هرست، پنهانی آن آشکار می هايمفروضه

فلسفی در قرن بیستم است. تقریباً از زمان آغاز به کارش با روح عقالنیت و علم متحد شد و به سرنگونی 

گیري شناسی، با بهره اظ روشکردن رازوارگی فلسفی اختصاص پیدا کرد. به لحکن ي متافیزیک و ریشهسوداگرانه

                                                   
1 ایران. ، اهواز، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، شهید چمران اهواز. دانشگاه  Nazari.f1364@gmail.com 

2 ایران. ، اهواز، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، شهید چمران اهواز دانشگاه . Ghader.piroty@gmail.com 

3 ایران.، اهواز، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، شهید چمران اهواز دانشگاه.   
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ي دقیق و اصولی از منطق جدید به عنوان منبع بینش فلسفی و سپس پس از گشت زبانی در فلسفه با مالحظه

رونق گرفت  1150تا  1110ي ي تحلیلی در اشکال گوناگونی از دههزبان و کاربرد آن همراه گشت. فلسفه

جنگ جهانی دوم که پایگاه آن عمدتاً دانشگاه آکسفورد بود در  (. مکتب تحلیلی پس از1116)بلتزیکی و ماتار، 

اشتغاالت فکري جنبش تحلیلی نیمه اول قرن بیستم که مرکز اصلی آن دانشگاه کمبریج بود، شرکت نداشت. 

ي آن برتراند راسل و ویتگنشتاین نویسنده هاي برجستهمکتب آکسفورد علیه مکتب کمبریج که شخصیت

العمل پرداخت. اگرچه عالقه به زبان فصل مشترک هر دو مکتب بود، بود به عکس "فلسفی -ي منطقیرساله"

هاي زبانی که در اختیار داریم عاري باشد، مکتب متاخر درصدد دسترسی به زبان کامل منطقی که از نارسایی

و پژوهش خود را شد نبود. از سوي دیگر درک آن از تحلیل زبان نیز شامل فروکاستن آن به عناصر اتمی نمی

هاي هاي زیادي در فلسفهکرد. اگرچه تفاوتدرباره زبان به مثابه کشفیاتی درباره ساختار واقعیت تلقی نمی

تر ، و پیروان نزدیک"پیتر استراسون"، "جان اوستین"، "گیلبرت رایل"گران پس از جنگ همچون تحلیل

شود. این فالسفه و دیگران دیده می "پیتر وینچ"، و "چپیتر گی"، "الیزابت آلنسکومب"ویتگنشتاین متاخر مانند 

هاي برجسته آن هستند: ورزي را بنا کردند که موارد زیر از جمله خصیصههاي متمایزي از فلسفهمجموعاً صورت

بریم نهفته است.  کار میدانیم و بههاي مفهومی است که در بطن زبانی که میجویی و کشف طرحفلسفه شامل پی

کند که چگونه یک مفهوم اغلب باره تحقیق میي پیوندي دارد؛ در اینگرا نیست، بلکه وجههفلسفی تقلیل تحلیل

ي منطقی دارد در پیوند است. این نوع فلسفه اي از مفاهیم که با آن رابطهبه طرزي پیچیده و نامنظم در شبکه

سل، بخشی از فعالیت علمی نیست بلکه درصدد کشف حقایق تازه درباره جهان نیست؛ فلسفه برخالف تصور را

کنیم و هدف آن ها را از پیش ولو اغلب به صورت ناقص درک میکند که ما آندرباره اموري پژوهش می

بخشی به جاي ابهام و سردرگمی است. بنابراین یکی از وظایف فلسفی و براي برخی فیلسوفان تنها وظیفه  وضوح

هاي مغلوط است رهایی بخشد. را از تنگناهاي ذهنی که معلول این نظریه آن جنبه درمانگري دارد، تا تفکر ما

( انجامید، نیروي پرتوانی در خصوص بازنگري 1171) "تحقیقات فلسفی"پژوهش ویتگنشتاین متاخر که به کتاب 

مفهومی در این حوزه مفهومی بود، هرچند که سهم مستقل فالسفه آکسفورد را نباید نادیده گرفت )وایت، 

(. به باور ویتگنشتاین متاخر، زبان واقعیتی اجتماعی و در دسترس همگان است، نه جوهري که بتوان 1112

ماهیت آن را با استدالل ذهنی محض به دست آورد. زبان به مثابه یک کنش انسانی در یک بافت اجتماعی 

ضیح داد. بنابراین توصیه توان آن را طبق یک الگوي ساده تورو نمیماهیتی بسیار پیچیده دارد و ازاین

هاي زبانی بیندیشیم، که به معانی کنشجاي آن ویتگنشتاین این است که توصیف را جانشین توضیح کنیم و به

(. از این گذشته بیان بسیار قوي ویتگنشتاین 1110ها را در متن جریان زندگی درنگریم )ندرلو،کارکرد عملی آن

که لفظ ه زبان را باید یکی از صور مختلف فعالیت انسانی دانست و اینگفتن بدر این خصوص این است که سخن
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که زبان داراي هیچ ماهیت واحدي  کنـدویتگنشتاین تأکید مـی(. 75: 1152هم خود یکی از اعمال است )مگی، 

آن را  پذیر است. بنابراین هر کاربردبه طور نامحدودي گسترش نیست که تمامی کاربردهاي آن را شامل شود بلکه

نقل از ، به17: 1162خالقی،) تشبیه نمود که تنها داراي شباهت خانوادگی با یکدیگرند «بازي»توان به یک می

منظور وي از  ویتگنشتاین در باب رابطه میان زبان و فعالیتهاي روزمره زندگی، تأکید دارد کـه (.1161موسوي، 

. بین زبان و (5: 1160 ویتگنشتاین،) شودمی فتـه شـدهکـه در آن با است شامل زبان و اعمالی «بازي زبانی»

هاي زبانی را باید نوعی رفتار هر کدام از بازي ناپذیر وجود دارد؛ به طوري کـهصورتی از زندگی پیوندي تفکیک

 با کند اینجامی تأکید (. ویتگنشتاین747: 1152کنیم )مگی، تلقی انسانی و مرتبط با سایر رفتارهـاي خـود

 یـک فعالیت از بخـشی زبـان، بـه گفتن سخن که داریم را واقعیت این ساختن برجسته زبـان قصد بازي حاصطال

(. یکی از رویدادهایی که به گسترش دامنه فلسفه 21: 1160است )ویتگنشتاین،  زندگی صورت از بخشی یا

هاي بیستم فیلسوفان تحلیلی به رشتههاي مختلف علوم بود. از نیمۀ دوم قرن تحلیلی انجامید ورود آن به رشته

وتربیت وارد شدند. فلسفۀ مضاف از جمله فلسفۀ تحلیلی شناسی، اخالق، تاریخ، دین و تعلیم گوناگونی چون زیبایی

ي خود را تحلیل و تبیین مفاهیم، و شرح وتربیت وظیفه وتربیت حاصل این رویداد بود. فلسفه تحلیلی تعلیم تعلیم

(.  به همین ترتیب به تبع وقوع انقالب به اصطالح زبانی در فلسفه، به 1167داند )توسلی، می هاي تربیتیگزاره

ویژه فلسفه زبان عادي که با فلسفه آکسفورد )موج دوم سنت تحلیلی( تداعی شده است، این نظر مطرح شد که 

توان بر اساس آن می اي از ادعاها کهتفسیر شود تا مجموعه« فعالیت»فلسفه بیشتر باید به عنوان یک 

ترین فعالیت فلسفی در فلسفه تحلیلی تربیت تحلیل  هایی به عمل آورد؛ و براین اساس، شاخص استنتاج

(. اگر بخواهیم با احتیاط سخن بگوییم باید گفت که تحلیل مفهومی در 72: 1161هاست )پیترز و هرست،  مفهوم

ساختن مدعاهاست. تحلیل  ها و روشن، زدودن ابهامخدمت کارکرد مهم و مفید تشخیص کاربردهاي اصطالحات

کند که شود، تصور میمفهومی که غالباً با تفسیر ضدبنیادگرایی ویتگنشتاین متاخر ارتباط دارد و با آن تداعی می

توان انتظار داشت، تحلیل به جز در مواقعی که نظریه تربیتی به گونه که میدرمانی است. همان فلسفه نوعی زبان

اي داشته است. فلسفه تحلیلی افتد، تاثیر شایستهطه ابهام مزمن در بیان، و سستی کاربردها و استفاده میور

تربیت براي توجیه ادعاهاي تربیتی اساسی و حقیقی خود از دو روش مرتبط استفاده کرده است: در اولین روش، 

اي استفاده از واژه مورد نظر الزم و کافی وجوي شرایطی است که به طور منطقی برتحلیل مفاهیم به منزله جست

بودن دسترسی به شرایط کافی، در نظر گرفته وجوي شرایط الزم، در صورت دشوارکم جستباشد، یا دست

شده( نامید توان کسی را فرهیخته )تربیت کند که نمیشود. بنابراین اگر تحلیل کاربرد واژه مورد نظر اشاره می می

رو ازاین«. تربیت مستلزم یادگیري چیز ارزشمندي است»ندي را یادگرفته باشد، بنابراین که چیز ارزشممگر آن

ي جامعی از حقایق اي تولید مجموعهکند. هدف چنین فلسفه تربیتیاین تحلیل یک حقیقت مفهومی را بیان می
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براي نظریه تربیت  مفهومی درباره تربیت است. هدف این حقایق مفهومی ارائه نوعی چهارچوب عقالنی و ذهنی

اند. فلسفه تحلیلی تربیت، که به وسیله پیترز، هرست و سایر فیلسوفان است که ادعاهاي تجربی به آن افزوده شده

را بر خود دارد، به وضوح این قرائت از  1170تربیت توسعه یافت و نشان موسسه علوم تربیتی لندن در دهه 

وجوي شناسی تحلیلی، تحلیل را به منزله جستطلبانه در مورد روشدهد. دومین دیدگاه جاه تحلیل را نشان می

کار رود، در پی شناسی، در صورتی که در مورد تربیت بهگیرد. این روشهاي بنیادي دانش درنظر می فرض پیش

فرض مدنظر  عنوان پیشپردازهاي تربیتی کدام ادعاهاي تربیت اصیل و حقیقی را بهآن است که بداند نظریه

هایی است که به فرضهرست تا حدود زیادي مرهون تحلیل پیش« هاي دانشصورت»اند. نظریه پرنفوذ فتهگر

هاي عنوان فعالیت باره که چه چیزهایی بههنگام داشتن چیزي در ذهن داریم. به گونه مشابه، دیدگاه پیترز دراین

طرفانه انتخاب عقالنی، منصفانه و بی هاي منطقی یکفرضشوند، بر تحلیل پیشارزشمند در تربیت انتخاب 

 (.77-75مبتنی است )همان: 

وتربیت است. مسلماً بنابر آنچه ذکر شد، هدف از مطالعه این پژوهش بررسی نقش و جایگاه تحلیل زبان در تعلیم 

زبان وتربیت موثر بیش از هرچیز نیازمند تحلیل مفاهیم تربیتی اساسی است چراکه ابهام در مفاهیم و تعلیم

اي که امروزه گران مشکالت عدیدهکند. به عقیده پژوهشوتربیت ایجاد میتربیتی مشکالت جدي بر سر راه تعلیم

ها و تواند ناشی از کژفهمیروست تا حدودي میها روبه وتربیت کشور ما با آنوتربیت دنیا و حتی تعلیمتعلیم

ي درسی دور از  هاي تدریس نامناسب و ناهمگون، برنامهابهامات مفاهیم تربیتی باشد؛ مشکالتی اعم از شیوه

رو این هاي ارزشیابی ناعادالنه، تفکیک تربیت از تعلیم و غیره. ازاینانتظار، اهداف غیرعملی و آرمانی، شیوه

ها در هاي موجود ناشی از ابهامات مفهومی و کژفهمی ها و آسیبپژوهش در جهت کمک به رفع نارسایی

 رسد.ضروري به نظر می وتربیت تعلیم

 

 . مبانی نظري:8

گیرد،  هاي مضاف قرار میوتربیت از این جهت که در ذیل فلسفههاي فلسفه تحلیلی تعلیمبراي بررسی خاستگاه 

وتربیت شد. چراکه  ي تحلیلی تعلیمي تحلیلی ذکر کرد و سپس وارد بحث فلسفهاي از فلسفهباید ابتدا تاریخچه

 شود.وتربیت، شناخت فلسفه تحلیلی امري مهم و ضروري تلقی میفلسفه تحلیلی تعلیمبراي فهم بیشتر 

اي یونانی دارد که به معناي تالش براي تجزیه و بازکردن چیزي است. این ( ریشهAnalysisاصطالح تحلیل )

ترشان  ه اجزاء سادهها بتواند الگویی براي تبیین ساختارهاي پیچیده با ارجاع آناندیشه که چنین فعالیتی می

ي رویاي سقراط آمده ي تئتتوس افالطون در قضیهاي یونانی است که نمونه آن در رسالهباشد، نیز خود اندیشه

هاي طبایع بسیط را در هر موضوع است. ایده تحلیل در آغاز عصر جدید در این راي دکارت که باید ویژگی
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است که آرنولد در کتاب منطق هنر اندیشیدن صراحتاً آن  شود و این همان چیزيمشخص کرد مجدداً ظاهر می

توان دید، مثالً در بیان ي این دوره میرا اتخاذ نوعی روش تحلیل خوانده است. این روش را در بخش اعظم فلسفه

الک درخصوص تصورات مرکب در رساله درباره فهم انسانی که در آن از این روش و با تحلیل تصورات مرکب به 

است. تحلیل استعالیی کانت در نقد عقل محض از تحلیل ها، یعنی تصورات بسیط استفاده شدهسازنده آن اجزاي

ویژه در آثار هگل، چرخش آلیستی بهکند و با بسط سنت ایدههاي ما براي فهم سیر میدکارتی به تحلیل توانایی

آلیسم، که یب یکی از وجوه گسست از ایدهگیرد. به این ترتاز روش تحلیل به روش دیالکتیکی سرعت بیشتري می

آلیستی مدعی شد که یک هاي ایدهبا جی.اي.مور تحقق یافت، دعوت به بازگشت به تحلیل است. او بر علیه تبیین

ي خود تحلیل شود. چنانکه راسل نیز دریافته بود، دهنده یابد که به مفاهیم تشکیلچیز وقتی صورت معقول می

ي (. دیدگاه رایج درباره فلسفه1162ي تحلیلی او گردید )بالدوین، بخش برنامهتحلیل الهامهمین برداشت مور از 

آمریکایی دارد و راسل و مور نیز از بانیان آن هستند؛ ولی  -ي مزبور منشاء انگلیسیتحلیلی این است که فلسفه

گام آن است؛ زیرا سس و پیشمایکل دامت معتقد است: خاستگاه واقعی فلسفه تحلیلی آلمان، و فرگه نیز مو

ها از رهگذر زبان نیست و این همان رسالتی است که نخستین بار فرگه تحلیل فلسفی چیزي جز تحلیل اندیشه

عنوان یکی از فیلسوفان تحلیلی معاصر، براین باور است که فلسفه تحلیلی است. سرل نیز بهآن را مطرح کرده

و  1120هاي وین در دهه گرایان منطقی حلقهن، راسل، مور و اثباتطور مشخص بر آثار فرگه، ویتگنشتای به

گرایی فیلسوفان استوار است. البته اگر باز هم به عقب برگدیم، فلسفه تحلیلی فرزند طبیعی تجربه 1110

ها و فرضبریتانیایی، یعنی الک، برکلی، هیوم و فلسفه استعالیی کانت است، بلکه حتی بسیاري از پیش

توان در آثار فیلسوفان کهنی همچون افالطون و ارسطو مالحظه کرد. اما هاي فیلسوفان تحلیلی را مییهما دست

ي پیوند شاید بهترین بیان اجمالی درباره منابع فلسفه تحلیلی این باشد که پیدایش این سنت فلسفی را نتیجه

ي هاي مبتکرانهمنطقی و نظریه -روشهاي تحلیلی شناسی و فعالیت مبناگرایانه کانت با گرا در معرفتسنت تجربه

 (.  1165سیرت، فرگه در اواخر قرن نوزدم بدانیم )کلباسی و نیک

فلسفه بریتانیا در قرن بیستم سه مرحله اساسی را طی نمود که هر سه به نوعی تحت نفوذ راسل بود. در مرحله 

نی چون بردلی متجلی شد. این واکنش در تاریخ فلسفه گرایی هگلی که در ظهور فیلسوفاآلاول، واکنشی به ایده

گرایی یا رئالیسم شناخته شده است. بانیان اصلی آن راسل و مور بودند. مرحله دوم، فلسفه تحت عنوان واقع

هاي آن در تحلیل منطقی است. این فلسفه از راسل و مهمتر از او شاگردش ویتگنشتاین نشات گرفته و اندیشه

گرایی منطقی مشهور نام اثباتبه بعد این فلسفه به 1110وین نقشی اساسی داشته است. از دهه  گیري حلقهشکل

شناسی است، که باز هم تحت تاثیر ویتگنشتاین به همراه رایل و دیگر فیلسوفان ي زباني آخر فلسفهشد. مرحله

این بود که از طریق توجه به معنی  آن زمان ایجاد شد. مور نیز بر این روند تاثیر مهمی گذاشت و هدف اصلی آن
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ي ذهنی ارائه شود که بیشتر بر ي فلسفی حذف شود و نظریههاي متافیزیکی و شکاکانهحقیقی زبان، تناقض

هاي درونی و غیرقابل حل. البته باید گفت این هاي قابل مشاهده افراد تاکید کند تا بر احساسات و اندیشهفعالیت

شناسی به بعد فلسفه زبان 70ي رسد از دههنظر میها در فلسفه ناقص است. بهبنديقهبندي مانند اکثر طبطبقه

توان از  شود که در این میان میهاي سیستماتیک و تاریخی دیده میسوي فلسفهضعیف شده و بازگشتی به

 (.251: 1110 کالم،هاي متفاوتی چون کارل پوپر از یک طرف و کالینگود از طرف دیگر نام برد )زیباچهره

جنبش  يآن عمدتاً دانشگاه آکسفورد بود در اشتغاالت فکر گاهیدوم که پا یپس از جنگ جهان یلیمکتب تحل

مکتب  هیبود، شرکت نداشت. مکتب آکسفورد عل جیآن دانشگاه کمبر یکه مرکز اصل ستمیاول قرن ب مهین یلیتحل

بود به  "یفلسف -یمنطق يرساله" سندهینو نیتگنشتایآن برتراند راسل و و يبرجسته هايتیکه شخص جیکمبر

به زبان  العمل پرداخت. اگرچه عالقه به زبان فصل مشترک هر دو مکتب بود، مکتب متاخر درصدد دسترسیعکس

زبان  لیدرک آن از تحل گرید يباشد، نبود. از سو يعار میدار اریکه در اخت یزبان هايییکه از نارسا یکامل منطق

درباره ساختار  یاتیو پژوهش خود را درباره زبان به مثابه کشف شدینم یاتم عناصرفروکاستن آن به شامل  زین

 (.1112، تی)واکرد ینم یتلق تیواقع

هاي مختلف علوم بود. از نیمۀ یکی از رویدادهایی که به گسترش دامنه فلسفه تحلیلی انجامید ورود آن به رشته

وتربیت  شناسی، اخالق، تاریخ، دین و تعلیم هاي گوناگونی چون زیباییبه رشتهدوم قرن بیستم فیلسوفان تحلیلی 

وتربیت  وتربیت حاصل این رویداد بود. فلسفه تحلیلی تعلیم وارد شدند. فلسفۀ مضاف از جمله فلسفۀ تحلیلی تعلیم

. فلسفه ارتباط عمیق و (1167داند )توسلی، هاي تربیتی میي خود را تحلیل و تبیین مفاهیم، و شرح گزارهوظیفه

رو یکی از پردازند. ازاینها میبنیادین با تربیت دارد، زیرا هردو به بررسی موضوعاتی چون هستی، انسان و ارزش

اند، حوزه تربیت بوده است، اما فلسفه تربیت هاي اصلی که فیلسوفان به بررسی و تحقیق درباره آن پرداختهحوزه

رسد ي منظم، عمر کوتاهی دارد که قدمت آن به حدود صدسال میخاص و فلسفهي معرفتی عنوان یک حوزهبه

ي پنجاه عالوه بر تحلیل مفاهیم ذهنی که توسط رایل انجام شد، کارهاي : هفده(. در دهه1161)هرست و پیترز، 

د تحلیل وتربیت اثر داشت. ماننمهم دیگري نیز به وقوع پیوست که بر رشد و شکوفایی فلسفه تحلیلی تعلیم

مفهوم درک و حقیقت به وسیله آستین، مفهوم فهم توسط استراوسون و زبان اخالق توسط هیر. در این وضعیت 

هاي  نام هاي خود را آغاز کردند. نخست دو فیلسوف بهپربار از متون فلسفی بود که فیلسوفان تربیتی فعالیت

 1170هاي تربیتی پرداختند. همچنین در تبیین ایدههاي تحلیلی به شرح و هاردي و اُکانر به تقلید از فعالیت

وتربیت اثر ایزاریل شفلر منتشر شد. وي در این اثر به تحلیل مفاهیم و مقوالتی پرداخت که در کتاب زبان تعلیم

با انتشار  یلیتحل تیو ترب میبه طور مشخص، فلسفۀ تعل(. 1167هاي تربیتی اهمیت داشتند )توسلی، گفتمان
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 1142در سال  «1یتیترب ۀیو مغالطه در نظر قتیحق»تحت عنوان  ،ییایاسترال لسوفیف ،ي. هاردي.دیکتاب س

بر  يهارد بود. تر کی]متقدم[ نزد نیتگنشتایو يها به روح حاکم بر کار ،یلیاز فلسفۀ تحل يهارد ریتفس»آغاز شد. 

 یتیعمل ترب ایدر تفکر  یفلسف یفن يها هیکاربرد نظر ای دیبه ابداع، تول يا معاصرش، عالقه وران شهیخالف اند

با انتشار کتاب اکانور با عنوان  1175سال  در (.1167نقل از بهشتی، ، به17: 1166کامینسکی، ) «نداشت

 ت،یو ترب میبا انتشار کتاب شفلر با عنوان زبان تعل 1170و سپس در سال  تیو ترب میبر فلسفۀ تعل يا مقدمه

 گرید انیم. رشته به دست آورد نیا اتیدر ادب یراسخ گاهیآرام آرام جا تیو ترب میتعل یلیفلسفۀ تحل

 توان یاند م داشته تیو ترب میتعل یلیو توسعه فلسفۀ تحل لیدر تکم یکه سهم قابل توجه يمتنفّذ يها تیشخص

)بهشتی،  بردنام  نکایو برز گلیفا بل،یاسنوک، گر س،یبارو، شفلر، سولت لسون،یو  هرست، ردن،ید ت،یوا ترز،یاز پ

نام این رویکرد مانند وتربیت ضروري است که آراء فیلسوفان بهتر فلسفه تحلیلی تعلیمبراي معرفی عمیق .(1167

 گردد.طور خالصه ذکر میپیترز، هرست، شفلر و برزینکا بررسی شود که دراینجا به دلیل محدودیت به

 

  ریچارد پیترز: -8-3

تاثیر را از آثار و شخصیت پرنفوذ ریچارد استنلی پیترز پذیرفته است. وایت او را فلسفه تحلیلی تربیت، بیشترین 

 1172: هشتادوپنج(. پیترز در سال 1161داند )هرست و پیترز، ي تحلیلی بریتانیایی میپدر و بنیانگذار فلسفه

ها توجه گروه زیادي نرانیوتربیت را در دانشگاه لندن رونق بخشید و با برپایی سمینارها و سخرشته فلسفه تعلیم

کتاب تاثیرگذار خود به نام اخالق و  1177وتربیت جلب کرد. وي در سال را به سوي فلسفه تحلیلی تعلیم

وتربیت همت هاي فکري خود به تحلیلی دقیق از مفهوم تعلیمي فعالیتوتربیت را منتشر نمود. وي در همه تعلیم

یتی باید مرز و حدود مفاهیم تربیتی را نشان دهد، به توصیف دقیق گماشت. پیترز معتقد است یک فیلسوف ترب

هاي مفهومی که زیربناي باورها و معیارهایی براي توجیه و تایید ها بپردازد و طرحهاي دانش و گفتمانزمینه

و به اصالح هاي تربیتی را مورد انتقاد قرار دهد هاي نظریه فرض تواند پیشها هستند نشان دهد. فیلسوف میگزاره

گونه که هاي منطقی، آني این امور را با استفاده از استداللها بپردازد. الزم به ذکر است که پیترز انجام همهآن

(. تحلیل مفهوم تربیت جزء مباحث 1167داند )توسلی، پذیر میمورد نظر فیلسوفان مکتب کمبریج است، امکان

کوشد با تحلیل مفهوم تربیت، شناسایی وجوه متمایز و مشابه آن با یرود. وي مشمار میي پیترز بهاساسی نظریه

اي از مفهوم تربیت خانواده و شرایط شناختی، نظام ارزشی و مبانی اخالقی تربیت نگاه تازه سایر مفاهیم هم

ارائه  شناسی این مفهومدهد و مباحثی که در خصوص ریشههایی که از مفهوم تربیت ارائه میدست دهد. تحلیل به

کند. به نظر نظیر هستند و خواننده را با دنیاي جذاب و تودرتوي مفاهیم آشنا میکند، در نوع خود جذاب و کممی

                                                   
1. Truth and Fallacy in Educational Theory  
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ها به خاطر خودشان ارزشمند است، هایی است که پیگیري آني ورود به فعالیتپیترز تربیت دربردارنده

ظیر دانش، تاریخ، ادبیات و فلسفه. به اعتقاد پیترز انسان ها عبارتند از: پیگیري حقیقت نترین این فعالیت برجسته

کند )هرست و اي را درک میاندازهاي گسترده بسته نیست، بلکه چشم شده یک متخصص محدود و چشمتربیت

 : نود و یک(.1161پیترز/ کریمی، 

 

 پل هرست: -8-8

هاي بنیادین یا اصول متمرکز سازيمفهومالعاده انتزاعی هستند و بر موضوعاتی از قبیل هاي هرست فوقاندیشه

بودن هاي هرست، ضرورت و رهنمودياند. وضوح دیدگاهآیند و متراکم و متفاوتهستند، به سختی به اجرا درمی

هاي او فراوان است، اما مستلزم تفسیر دقیق هاي تربیتی نظریهها، مستلزم توجه انتقادي مداوم است؛ داللتآن

هاي سنت در حال رشد فلسفه تحلیلی تربیت است که در آن به  معرف بسیاري از ویژگیهستند. آثار هرست 

هاي مربوط ي توضیح و آشکار کردن مفاهیم مورد بررسی به خاطر توجیهات ضروري براي حمایت از استداللارائه

ي تربیتی است و در شود. کارهاي اولیه او شامل بیان مفصل ماهیت نظریهبه موضوعات تربیتی بنیادین توجه می

کند. نوعی طرح مفهومی از اصطالح تدریس و استدالل به نفع این برابر جذب خام آن در مدل عملی مقاومت می

ي مبنایی براي تربیت اخالقی تواند به منزلهشناختی نامعینی است، نمیامر، که چون مذهب داراي جایگاه معرفت

گري حرکت کرد. با وجود این ي الادريی به تدریج به سوي حوزههاي مذهبمورد نظر باشد. وي ز نظر دیدگاه

ي هاي دانش در مقالهشناسی در آثار اولیه هرست وجه غالبی دارد. وي با معرفی مفهوم صورتپرداختن به معرفت

 ي درسی و روش تدریسهاي آن را براي برنامهانواع دانش را مشخص کرد و داللت« تربیت آزاد و ماهیت دانش»

کند که هر یک از اشکال  بیان نمود )همان، صد و پنج و صد و شش(. هرست با ارائه نظریه اشکال دانش، ادعا می

وتربیت آن است که متربیان معرفت و عقالنیت دانش داراي ساختار منطقی و متمایز خود هستند و وظیفه تعلیم

گیرد )نوردنبو/ عطاران، ایز اشکال دانش صورت میوسیعی پیدا کنند، این کار با ورود متربیان در ساختارهاي متم

 (.71: 1111نقل از زیباکالم و حیدري، ؛ به25-1211: 1157

 

 ایزرایل شفلر: -8-0

شناسی و  ي علم، معرفتوتربیت، فلسفهایزرایل شفلر فیلسوف آمریکایی است که داراي تالیفاتی در فلسفه تعلیم

ي تحریر وتربیت به رشته ي فلسفه تحلیلی تعلیمکتبی که در زمینه تربیت دینی است. شفلر در شروع آثار و

دهد. شفلر نخست وتربیت شرح میدرآورده است، بارها دیدگاه خود را درباره فلسفه، فلسفه تحلیلی و فلسفه تعلیم

تاریخی به ي عقالنیت و منطق است. از لحلظ گوید: فلسفه جستجوي یک بینش کلی بر پایهدر تعریف فلسفه می
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شود که در موضوعاتی چون طبیعت جهان فیزیکی، ذهن، علیت، فضیلت، قانون، تاریخ و کسانی فیلسوف گفته می

اند. یک فیلسوف با ابزار دالیل و شواهد در جستجوي دقت و وضوح درباره اشیا است. اجتماع تفکر و تفحص کرده

ي عقالنی و منطقی صرف به عقل نیست، ظور شفلر از پایهکند. مناو براي حداکثر بصیرت و حداقل ابهام تالش می

یابی به دانش تاکید دارد. شفلر نیز مانند دیگر ها در دستقبول بودن ابزارها و روشبلکه او به اعتبار دالیل و قابل 

کرد. از  وتربیت لزوم بازنگري در اصول و تفکرات رایج تربیتی را احساساندرکاران امر تعلیمنظران و دستصاحب

وتربیت معاصر است. عالوه بر ها در فلسفه تعلیمي برخی تحلیلدیدگاه وي توجه به معنا و عملکرد مفاهیم زمینه

که در روانشناسی علمی و  "توضیح دادن"، "فهمیدن"، "فکرکردن"، "یادگرفتن"، "دانستن"مفاهیمی چون 

برنامه "، "آموزش"، "انضباط ذهنی"تر مانند صیشوند، مفاهیم اختصاادبیات فلسفی هم مورد تحلیل واقع می

وتربیت در زمان کنونی است. به اعتقاد شفلر تحلیل براي ي فعالیت فکري فیلسوفان تعلیم، و .... زمینه"درسی

فلسفه ضروري است اما براي کارکردن به مواد و محتوا نیازمند است. برخورد فلسفی با موضوعات تربیتی درواقع 

دهد. به گیرد ولی آن را به دنیاي مشترک ما از دانش و عمل ارجاع میفرض میهاي تحلیل را پیش وشابزارها و ر

بخش است، درحالی که پیوند بین این دو سبب غناي در اعتقاد شفلر جداکردن اندیشه از عمل براي هردو زیان

 (.1167شود )توسلی، عمل و وضوح در اندیشه می

 

  ولفگانگ برزینکا: -8-4

هاي  وتربیت است. برزینکا جنبهي تحلیلی تعلیمپرداز صاحب نام در فلسفه( نظریه1126لفگانگ برزینکا )و

ها و آثار او در فلسفه تحلیلی وتربیت را مورد تحقیق و تفحص قرار داده است، اما پژوهشمختلفی از تعلیم

هد. برزینکا مانند همه فیلسوفان تحلیلی دهاي فکري او را تشکیل میوتربیت حجم قابل توجه از فعالیت تعلیم

ي العاده دارد. وي در آغاز همههاي تربیتی توجه فوقبخشی مفاهیم و نظریهویژه فیلسوفان زبان به وضوح به

تالیفات خود که در این زمینه به رشته تحریر درآورده است، به صراحت بیان کرده است که آشفتگی در زبان و 

ي موضوعات علمی رایج دستخوش وتربیت بیشتر از همهامري مسلم است و دانش تعلیموتربیت مفاهیم تعلیم

وتربیت پس از تحلیل مفاهیم  مند در علم تعلیماي نظامابهام است. از دیدگاه برزینکا هر فعالیت نظریه

را به وتربیت تعلیم مفاهیم اساسی علمپذیر است. به همین سبب وي یکی از آثار خود به نام شده امکان کارگرفته به

وتربیت از وتربیت، اهداف تربیتی و نیاز به تعلیمدهد. در این کتاب سه مفهوم تعلیماین موضوع اختصاص می

اند. اثر دیگري از برزینکا نیز به تحلیل هاي نقادانه مورد بررسی قرار گرفتهشناختی و تحلیلهاي مختلف زبانجنبه

اي که نام دارد. برزینکا در مقدمه اهداف تربیتی، ابزار تربیتی، توفیق تربیتیکتاب پردازد. این مفاهیم تربیتی می

مند تربیتی وجود ندارد. وي محتواي  ي انگلیسی این کتاب نگاشته، معتقد است هیچ علم تجربی نظامبراي ترجمه
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زار تربیتی در حقیقت همان داند. ابوتربیت می اصلی چنین علمی را در ارتباط بین اهداف، ابزار و نتایج تعلیم

ها، اهداف یا مقاصد بخشند. آرمانهاي تربیتی را تحقق می هاي تربیتی و نهادهاي تربیتی هستند که آرمانفعالیت

ي سودمندي خواهد بود. اما اي که ارتباط بین این دو را بررسی کند مطالعهوتربیت نام دارند، هر مطالعهتعلیم

ي شرایط موفقیت و یا دالیل شکست در عملکردهاي جا وجود دارد و آن مالحظهاین ي مهم دیگري نیز درمساله

 تربیتی است )همان(.

 

 ها:. مرور پیشینه0

ي تحلیلی و تحلیل زبان کارهاهاي بسیاري صورت گرفته است اما در در رابطه با مضوعات تحلیل فلسفی، فلسفه

هاي تحلیلی در تحلیل مفهوم تربیت و کلی مکتب لندن که از روشطور وتربیت و بهرابطه با فلسفه تحلیلی تعلیم

خورد. هرچند ناگفته نماند که کتابهایی درباره چشم نمیهاي فراوانی بردند مقاالت چندانی بهعناصر آن بهره

ت اند، اما هنوز سواالوتربیت و مکتب لندن در چندسال اخیر نگارش شدههاي تحلیل متفکران تحلیلی تعلیمروش

ي تربیت با جدیت بیشتري وجود دارد  که شاید بهتر باشد نویسندگان و پژوهشگران عرصه فراوانی در این زمینه

وتربیت مواجه شد که ي تحلیلی و تعلیمها بپردازند. این پژوهش به مقاالت محدودي در رابطه با فلسفهبه آن

 گردد.طور خالصه ذکر می به

به بررسی تاثیر « وتربیتي تعلیمي تحلیلی و تاثیر آن بر فلسفهفلسفه»حت عنوان اي ت( در مقاله1167توسلی )

پردازد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که کار فلسفه تحلیلی حل وتربیت میي تحلیلی بر تعلیمفلسفه

هاي فلسفی بخشی به مفاهیم، تصورات و نظریهي تحلیلی وضوحمسایل اجتماعی نیست و کارکرد اصلی فلسفه

وتربیت عملکردي اجتماعی جا که تعلیمخورد، از آن وتربیت پیوند میاست اما هنگامی که این فلسفه با تعلیم

هاي عملی براي معلمان و مربیان باشد. ي هدایتتواند دربردارندهاست، تحلیل و روشنگري مفاهیم تربیتی می

ي تحلیلی هاي فلسفهوتربیت نپرداخته و تنها با ذکر خاستگاه البته این پژوهش در اصل به کاربرد تحلیل در تعلیم

وتربیت را با ذکر آراء ي تعلیمي تحلیلی بر فلسفهوتربیت تاثیر فلسفه ي تحلیلی تعلیمو آراء اندیشمندان فلسفه

 منتقدان نشان داده است.

و عمل: تاملی بر واپسین چالش  وتربیت در میانه نظري تعلیمجایگاه فلسفه»ي ( نیز در مقاله1167باقري )

اي و پل هرست ي قارّهي میان ویلفرد کار نماینده فلسفهبه بررسی مباحثه« ايهاي تحلیلی و قارّهفلسفه

وتربیت پرداخته است. ویلفرد کار در حمایت از فلسفه عملی در برابر فلسفه ي تحلیلی تعلیمي فلسفه نماینده

اي از فلسفه عملی در نظر گرفت تا هم بر ي شاخهوتربیت را باید به منزلهمي تعلینظري برآن است که فلسفه

وتربیت از تغییرات عرصه عملی را فروپاشیم. پنداري فلسفه تعلیمرخنه نظریه/عمل فائق آییم و هم مصونیت
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اره فعالیتی انداز است زیرا فلسفه، هموغلط "فلسفه عملی"هرست در مخالفت با این تصور معتقد است که تعبیر 

وتربیت در ي دوم است، بنابراین نقش فلسفه تعلیمانتزاعی و نظري بوده است و چون فلسفه فعالیتی از نوع مرتبه

 گیرد.ها صورت میصورت غیر مستقیم از طریق مفاهیم ناظر به آنو تربیتی به بررسی عمل تعلیم

 

 . روش شناسی مطالعه:4

حاضر رویکردي کیفی است و هدف از آن بررسی رابطه تحلیل زبان و که رویکرد پژوهش با توجه به این

روایی نیز  -تفسیري است. این رویکرد که به آن توصیفی -وتربیت است، روش پژوهش به صورت توصیفی تعلیم

اند، مستلزم حدودي از تفسیر و نیز تفسیري نام نهاده -( آن را توصیفی1112گویند و بلنکی و همکارانش )می

ها در این رویکرد به از آن انتخاب اطالعات است و اگرچه توصیف، هدف مهم آن است ولی برخی از توصیفپیش 

ترتیب ابتدا توصیفی از تحلیل زبان و  (. بدین122: 1114یابد )میکات و مورهوس، سمت تفسیر و تاویل سوق می

شده، رابطه میان تحلیل زبان و ارائهگردد و سپس بر مبناي توصیف وتربیت ارائه میفلسفه تحلیلی تعلیم

 وتربیت روشن خواهد شد. تعلیم

 

 ها )بحث و بررسی(:. یافته1

ي علم و فناوري بریم و دنیاي امروز با رشد و توسعه خیرکنندهسر میحال که در اوایل هزاره سوم میالدي به

دور  اي اجتماعی از تاثیر این موج گسترده بهه عنوان یکی از زیرنظاموتربیت نیز بهرو شده است و نظام تعلیمروبه

وتربیت مانند هدف، محتوا، روش و غیره تحت تاثیر تغییرات و  توان ابراز نمود که تمامی اجزاي تعلیمباشد، مینمی

گیري نظریات و وتربیت همواره شاهد شکل ي تاریخ تعلیمگیرد. در عرصهتحوالت موجود در جهان قرار می

ي اند. بخش عمدهاي پاسخگوي مشکالت مقطعی خاص از تاریخ بودهایم که هریک به گونهدههایی بو اندیشه

وتربیتی  هاي زبانی و مفاهیم تعلیممیالدي به تحلیل 1150، و 1170، 1170هاي وتربیت در دههفلسفه تعلیم

عمولی یک گنجینه بزرگ از ي اساسی براي انجام این کار این باور بود که زبان ماختصاص داده شده بود. انگیزه

رسد آنگونه که باید و شاید تاکنون به آن پی برده نشده است، زیرا هنوز مورد تحلیل نظر میباشد که بهمعنا می

 يها تالش بر آن است که گزاره یلیدر فلسفه تحل(. گفتیم که 1: 1111واقع نگردیده است )زیباکالم و حیدري، 

نقادانه  یبررس ،یکاف نهیگردد و با فراهم ساختن زم کیتفک یاز زبان ارزش یفیوصشوند و زبان ت بنديطبقه یزبان

و  میزبان، مفاه حیفلسفه را توض فهیوظ یلیتحل لسوفان(. درواقع فی201: 1160، )گوتک ردیزبان صورت گ

فلسفه قائلند و برخالف قدما که  يدرجه دوم برا فهیوظ یعنی شود؛یم افتیکه در علوم  دانندیم هایی روش

برزینکا معتقد است  (.752: 1161 نژاد، ي)شعار خوانند یفلسفه را خادم العلوم م پنداشتند، یفلسفه را مادر علوم م
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ي موضوعات علمی وتربیت بیشتر از همه وتربیت امري مسلم است و دانش تعلیم آشفتگی در زبان و مفاهیم تعلیم

وتربیت پس از تحلیل  مند در علم تعلیماي نظامت. از دیدگاه برزینکا هر فعالیت نظریهرایج دستخوش ابهام اس

توان اظهار نمود که مهمترین شیوه تحلیل فلسفی، رو میپذیر است )همان(. ازهمینشده امکان کارگرفته مفاهیم به

بررسی مفاهیمی که هاست. تحلیل مفهومی عبارت است از فهم معناي یک مفهوم از طریق  تحلیل مفهوم

کند و روابط آن را با دیگر مفاهیم و زندگی اجتماعی ما هاي اختصاصی، مهم و عینی آن را آشکار می جنبه

رود نیز از کار می ها بههایی که مفهوم مورد نظر در آنکند. در تحلیل مفهومی شناسایی طیف گزارهمشخص می

البته نکته مهم در این زمینه آگاهی از شرایط کاربرد یک مفهوم  جهت دریافت موارد کاربرد و فواید آن مهم است.

که شناسایی آشکار مجموعه شرایط الزم و کافی براي استفاده از یک مفهوم اغلب ممکن است، با توجه به این

ن در (. ویتگنشتای1161نیست، باید به رسیدن به نتایج یا فرضیاتی درباره این شرایط اکتفا نمود )پیترز و هرست، 

ها را دقیقاً معین ها را روشن سازد و حدود آنفلسفه باید اندیشه»کند که فلسفی خود تصریح می -رساله منطقی

ویژه در انگلستان تدریجا به این رویکرد جدید به«. دار خواهد بودوتار و لکهصورت به اصطالح تیرهکند درغیر این

شرح اندیشه فیلسوفان و "وتربیت راه یافت و رویکرد قدیمی لیمهاي فلسفه از جمله فلسفه تعبیشتر زیرمجموعه

بررسی چیستی و تحلیل و ایضاح مفاهیم رایج در "جاي خود را به  "وتربیتهاي آن در نظام تعلیم داللت

ي متاخر، ویتگنشتاین براین باور است که نباید  (. در فلسفه1166داد )حیدري و بختیار نصرآبادي،  "وتربیت تعلیم

ر جستجوي معنا بود، بلکه کاربرد را باید جستجو کرد. در این نظریه، زبان یک عنصر فعال و بااهمیت در زندگی د

که تنها تصویرگر واقعیت باشد. بنابراین براي یافتن معناي یک واژه باید به کاربرد آن در آدمیان است، نه این

فتارهاي کامال جمعی و سبک زندگی ماست. اي که وابسته به رزمینه خاص آن توجه نمود؛ یعنی زمینه

آورد. از این دیدگاه او گفتار علمی، سیاسی، هنري و دینی حساب میویتگنشتاین هر زبانی را یک سبک زندگی به

ها زبان ابزاري است براي منظوري خاص. بر همین کارگیري زبان هستند که در هر کدام از آنهاي مختلف بهشیوه

داند.  سنجند، مردود میهاي علمی میهاي دینی را به سیاق گزاره روش کسانی که مثال گزارهاساس ویتگنشتاین 

ها و کار گرفته شود. بازي زبانی داراي دو وجه است، وجهی زبانی شامل واژههر گزاره باید در بازي زبانی خودش به

شود )توسلی، ه است که معنا آشکار میها و وجهی غیرزبانی شامل رفتارها و کردارها. در پیوند این دو وججمله

فلسفه ارتباط عمیق و بنیادین با تربیت دارد، زیرا هر دو به بررسی موضوعاتی چون هستی، انسان و  (.1167

اند  ي آن پرداختههاي اصلی، که فیلسوفان به بررسی و تحقیق دربارهرو یکی از حوزهپردازند. از اینها میارزش

هاي انسان را اي از معارف بشري است که ویژگیي تربیت شاخهزاده فلسفه. از نگاه نقیبحوزه تربیت بوده است

پردازد و با تبیین ماهیت تربیت، اهداف، اصول و کند، به مباحث نظري و مفاهیم کلی و انتزاعی میتبیین می

رود که باید به تبیین شمار می هاي آن سروکار دارد؛ اما از سوي دیگر نوعی دیدگاه نظري و راهنماي اقدام بهروش
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هایی جهت هدایت عمل تربیت تعامل نهاد سیاست، اقتصاد، جامعه، خانواده و حقوق با نهاد تربیت بپردازد و نظریه

ي تربیتی کمک شناسی به تدوین نظریه شناسی و ارزش شناسی، هستیها یا مبانی معرفتارائه کند، زیرا شاخه

ي رود. فلسفه تربیت و نظریهکار میعنوان مبناي عمل تربیتی بهي خود بهه نوبهي تربیتی بکند و نظریهمی

زند و ارتباط منطقی بین مبانی و عمل هاي فرعی فلسفه را با عمل تربیت به هم پیوند میتربیتی موضوعات شاخه

ده در خصوص تحلیل : هفده و هجده(. با توجه به مباحث ذکرش1161آورد )پیترز و هرست، تربیت را فراهم می

جایی از آن توان اظهار نمود که تربیت و عناصر آن از مواردي هستند که اگر فهم صحیح و بهزبان و تربیت می

کشاند. فهم مستلزم تحلیل است. تحلیل مفاهیم تربیتی ما را در ي گمراهی مینشود، قطعاً انسان را به ورطه

اي متناسب با فرهنگ، آداب اجتماعی، مسلماً اگر در جامعه سازد.پیشبرد اهداف نظري و عملی رهنمون می

چه در چه در نظر و آنهاي زندگانی افراد مفهوم تربیت به درستی فهم نشده باشد، میان آنعقاید، باورها و سبک

ها و ابهامات مفهومی  هاي ناشی از کژفهمی گیرد. درواقع آسیبافتد شکاف عمیقی صورت میعمل اتفاق می

ي ما بسیاري از گردد؛ همانگونه که شاهد آن هستیم که در جامعهي اجرایی و عملکردي نیز میدامنگیر عرصه

هاي مفهوم تربیت در فرهنگ رسمی و فرهنگ ها و کژفهمیگرفته از بدفهمیمعضالتی که وجود دارد نشات

خیزند. یک رشته  ما از دو رشته برمی وتربیتباشد. باقري معتقد است که معضالت در نظام فعلی تعلیمعمومی می

توان به این نمونه اند. در قسمت اول میايي دیگر، نظري و اندیشهاز این معضالت مهم، عملی و اجرایی و رشته

نتیجه ي خوبی را بیاشاره کرد که معلمان جایگاه شغلی معین و مطمئنی ندارند و همین تزلزل، هر برنامه

توان به همین خالءهاي فکري مانند تامل نداشتن در مورد ماهیت هردانشی و الهام می گرداند. در قسمت دوم می

هاي آموزش اشاره کرد. تبیین نکردن این مبناهاي نظري و فکري، روابط نگرفتن از آن براي تنظیم اصول و روش

دانند که روابط  نمی آموزدهد و معلم و دانشهاي مشخص نشان میمعلمان و شاگردان را فارغ از اصول و روش

خود را بر چه مقیاسی باید استوار کنند و دراین مورد ممکن است بر حسب موقعیت و به میزان خشم و خوفی که 

 هدف، لحاظ از کشور، پرورش و آموزش (. کریمی نیز براین باور است که نظام1110دارند عمل کنند )باقري، 

 ندارد، کاستی تنها نه قانونی مصوبات حتی و شعارها و ها گفته ا،ه نوشته حد در حداقل ها آرمان و مبانی اصول،

 و آرمانی اهدف بین فزاینده فاصله همین موجود اشکاالت از یکی شاید و هست نیز آرمانی و غنی بسیار بلکه

 نظام تغیر کلیات و  پرورش و آموزش وظائف و اهداف قانون به لی اجما نگاهی با که چرا باشد جاري هاي واقعیت

 خواهان سیاسی و اعتقادي فرهنگی، اخالقی، ارزشی، هاي جنبه نظر از آنچه که یابیمدرمی  پرورش و آموزش

 کلی اهداف از است؛  گرفته قرار مالحظه مورد بارز و شایسته نحوي  به هستیم آینده نسل به آن ترویج و انتقال

 در را دینی هاي آرمان از مستندي و محکم پاي جاي همه و همه ها سیاست و ها مشی خط اصول، تا گرفته

 سو یک از ها برنامه و اهداف میان فزاینده گسستِ پیدایش علت که است باقی سئوال این وجود، این با اما. بردارند
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 در آنچه و شده بیان "قصد "و نظر میدان در آنچه بین چرا چیست؟ دیگر سوي از تربیتی انتظارات و

 چرا! ندارد؟ وجود معناداري ارتباط شود می"کسب"نهایی بازده در آنچه با گیرد می صورت "اجرا"و "عمل"میدان

 خود رفتار در آموزان دانش آنچه و ایم کرده"قصد"درسی هاي کتاب و پرورش و آموزش هاي برنامه در آنچه بین

-17: 1161ریمی، ک!« )دارد؟ وجود عمیق تعارضی موارد برخی در بلکه وسیع اي فاصله تنها نه اند؛ کرده کسب

چه که در چه مردم و عموم از تربیت انتظار دارند با آنشاید در پاسخ به این سواالت بتوان ادعا کرد که آن (.14

توان گفت که بخشی از  ها و مصوبات قانونی آمده و تدوین شده، تناسب و یگانگی ندارد؛ یعنی میها، گفتهنامهآیین

این است که در مفهوم تربیت و متعلقات مفهوم تربیت ابهام است؛ بنابراین  وتربیت ناشی از مشکالت در تعلیم

رو عملکرد سازد. ازاینهاي جامعه را برآورده تواند بخشی از نیازهاي موجود و واقعیتتحلیل صحیح از تربیت می

ت بر مبناي بایسوتربیت میصحیح تربیت مبتنی بر تحلیل صحیح مفهوم تربیت است و در حقیقت اساس تعلیم

طور کلی و فیلسوفان تحلیلی همانگونه که بیان شد فیلسوفان تحلیلی به تحلیل صحیح از تربیت بنا شود.

گونه گونه مشکالت ندارند. همانطور خاص هیچ ادعایی براي ورود به مسایل اجتماعی و حل اینوتربیت به تعلیم

ویتگنشتاین بیان شد، وظیفه و کارکرد اصلی فلسفه تحلیلی  ي تحلیلی، مانند راسل وکه از قول بنیانگذاران فلسفه

ها و آراي هاي فلسفی است تا بدین وسیله به رفع ابهامات از اندیشهبخشی به مفاهیم، تصورات و نظریهوضوح

وتربیت عملکردي اجتماعی است و به اشتراک مساعی میان افراد اجتماع مربوط جا که تعلیمفلسفی بپردازند. از آن

هاي عملی براي ي هدایتتواند دربردارندهوتربیت می هاي فکري فیلسوفان تحلیلی تعلیمشود، قطعاً فعالیتمی

تواند  گردد. تحلیل می(. پس از طریق تحلیل حقیقت مفهومی مشخص می1167معلمان و مربیان باشد )توسلی، 

ظر یاري رساند و هم انتظارات عموم را در اندرکاران و متخصصان تربیت را در رسیدن به اهداف مورد ن هم دست

 نوع تربیت متناسب با تغییرات دنیاي امروز برآورده سازد.

 

  . نتیجه گیري:6

اگر بخواهیم با احتیاط سخن بگوییم باید گفت که تحلیل مفهومی در خدمت کارکرد مهم و مفید تشخیص 

. تحلیل مفهومی که غالباً با تفسیر ساختن مدعاهاست ها و روشنکاربردهاي اصطالحات، زدودن ابهام

درمانی  کند که فلسفه نوعی زبان شود، تصور میضدبنیادگرایی ویتگنشتاین متاخر ارتباط دارد و با آن تداعی می

توان انتظار داشت، تحلیل به جز در مواقعی که نظریه تربیتی به ورطه ابهام مزمن در بیان، گونه که میاست. همان

 (.77-75: 1161اي داشته است )پیترز و هرست/ کریمی، افتد، تاثیر شایستهو استفاده می و سستی کاربردها

اي بسیار تنگاتنگی میان فهم و تحلیل بوده است، دهد که از دیرباز رابطهاز پژوهش نشان می حاصل نتایج

عدالت و غیره استفاده گونه که سقراط براي فهم بهتر شاگردان خود از شیوه تحلیل مفاهیمی چون شجاعت،  همان
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تواند فهم ما را نسبت به موضوع، پدیده یا رویدادي گسترش دهد و فهم جا که تحلیل میکرد. بنابراین از آنمی

وتربیت برقرار است. در واقع اي عمیق میان تحلیل و تعلیمپس رابطه وتربیت استنیز از شرایط اصلی تعلیم

آورند که بهتر است  وجود میداده نشوند، مشکالت زیادي براي فهم ما بهها اگر به خوبی توضیح مفاهیم و واژه

تواند ما را در جهت فهم بهتر وکاربرد صحیح جا که تحلیل مفاهیم تربیتی میها را تحلیل کرد. در نهایت از آن آن

درمان و فهم  هاي مفهومیمفاهیم تربیتی یاري رساند بنابراین با تحلیل مفاهیم تربیتی ابهامات و سردرگمی

وتربیت و مفاهیم مرتبط با آن از جمله تدریس، برنامه درسی، ارزشیابی، هدف و عمیق و درستی نسبت به تعلیم

وتربیت بود؛ چه از این پژوهش حاصل آمد فهم رابطه میان تحلیل زبان و تعلیمغیره صورت خواهد گرفت. آن

رسد با  وتربیت موثر افتد. به نظر میتواند در تعلیمیدرحقیقت این پژوهش نشان داد که تحلیل زبان چگونه م

ي ما وجود دارد، جاي بسی تحلیل مفهوم تربیت در بافت و وتربیت جامعهتوجه به معضالت فراوانی که در تعلیم

اي تدوین کرد که برخاسته از توان چهارچوب نظري و عملیاسالمی خالی است؛ یعنی چگونه می -سیاق ایرانی

اسالمی باشد. مسلماً این امر نیازمند تحلیل مفهوم و عناصر تربیت با توجه به فرهنگ  -بیت ایرانیفلسفه تر

چه ویتگنشتاین برآن عقیده داشت این بود که هر موضوعی با توجه به مکان و زمان و اسالمی است. آن-ایرانی

توان این هاي زبانی ویتگنشتاین میرو با توجه به نظریه بازيموقعیت خودش گفتمان خاص خودش را دارد؛ ازاین

وتربیت این است که به پژوهش تحلیلی به ي تعلیمموارد را بررسی کرد. در آخر پیشنهاد به پژوهشگران در عرصه

هاي وتربیت بیشتر توجه شود تا از این رهگذر بتوان معضالت ناشی از بدفهمیسبک متفکران تحلیلی تعلیم

 رمان کرد.مفهومی در نظام آموزشی را د

 

Abstract: 

Analytic philosophy claims analysis and clarification in all its forms. Based on Russell, in a desired 

form, analytic philosophy emphasizes on relationship between language and reality. An important 

feature of all analytic philosophies is the claim of neutrality. According to Wittgenstein, philosophy 

is "leaving everything as it is". This means that philosophy does not change the world. It just makes 

the world brighter (Noddings, 1390). Language analysis and concept analysis are the most 

prominent activity of analytic philosophy of education. Although analysis is one of the most 

important aspects of philosophy and even is the first step of philosophical thought, it is not limited 

to the work of philosophers. The thing that connects language analysis with education, is the 

relationship between philosophy and education. The main purpose of this paper is a brief 

introduction of analytic philosophy and its main activity means language analysis and its relation 

with education that reveals the relationship between language and education. 

 

Keywords: Language analysis, Analytic philosophy, Education, Analytic philosophy of education 
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 ، ترجمه فریدون فاطمی، تهران: نشر مرکز.فلسفی هايپژوهش( 1160ویتگنشتاین، لودویک. ) -

 

- Biletzki, Anat; Matar, Anat (2002). The Story of Analytic Philosophy: Plot and      Heroes, 

London: This edition published in the Taylor & Francis e-Library. 

- Maykut, P;  Morehouse, R. (1994). Beginning Qualitative Research A Philosophic and 

Practical Guide. London: The farlmer Press. 
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 بررسی برنامه فلسفه برای کودکان با توجه به ابعاد روح فلسفی

 

 3مرضیه باباگلی

 

 چکیده

مایه این نوع آموزش چیزي به  شود در حقیقت بنعنوان آموزش فلسفه براي کودکان نامیده می آنچه امروزه به

جزء پرورش تفکر فلسفی در کودکان نیست. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی برنامه درسی فلسفه براي کودکان با 

تحلیلی است. نتایج این پژوهش  -توجه به ابعاد ذهنیت فلسفی صورت گرفته است. روش تحقیق حاضر توصیفی

کنند مدعی آموزش تفکرند و بیان می حاکی از آن است که برنامه فلسفه براي کودکان و روح فلسفی هر دو روش

طورکلی  به یا توان به تفکر صحیح که شامل تفکر خالق، انتقادي و هاي مربوط به هرکدام می با تمرین ویژگی

فلسفی است دست پیدا کرد همچنین در برنامه فلسفه براي کودکان ابعاد مختلف روح فلسفی موردتوجه 

اندیشی و  ه برخی از عناصر چهارگانه هر یک از ابعاد دید گسترده، ژرفقرارگرفته است اگرچه در میزان توجه ب

هاي اجراي این برنامه افراد همچنین با توجه به اینکه یکی از چالش هایی وجود دارد. پذیري تفاوتانعطاف

ندارند، هاي مختلف سالی هستند که با کودکان سروکار دارند و انتظار تداوم پرسشگري آنان را در محیط بزرگ

 سال شرایط آموزش فلسفه به کودکان را تسهیل کرد. شود با آموزش روح فلسفی به افراد بزرگپیشنهاد می

 : فلسفه براي کودکان، روح فلسفی، ابعاد روح فلسفی.های کلیدیواژه

 

 مقدمه .3

آرمان همه هاي عاطفی براي پژوهش و نوآوري، هاي شناختی و گرایشآموختگان واجد توانمنديپرورش دانش

هاي پژوهش محور برنامه فلسفه براي کودکان است که با هدف هاي آموزش دنیاست. یکی از این برنامهنظام

شده است تا با این برنامه کودکان  ي کندوکاو، آموزش چگونه پرسیدن معرفیپرورش تعقل، خالقیت، ایجاد روحیه

(. 46-45: 1114جعفري، صمدي و قائدي، ) یل شوندتر تبدپذیرتر و منطقیهایی متفکرتر، انعطافبه انسان

( زمانی که در رشته فلسفه مشغول تدریس بود متوجه شد که دانشجویان، فاقد قدرت استدالل و 1170) 2لیپمن

قدرت تمیز و داوري هستند. او دریافت که براي تقویت قدرت تفکر این دانشجویان بسیار دیر شده است و این کار 

ها و افکارشان که یکی ي مسائل گوناگون و بیان ایدهکنجکاوي کودکان درباره کودکی انجام بگیرد.باید در دوران 

                                                   
 Babagoli1380@ymail.comدانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات، کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، زاهدان، ایران.   1-

2 -Lipman 
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ها شود. آنان باید یاد بگیرند چگونه ساز رشد و بالندگی آن هاست نیازمند محیطی است تا زمینه از ویژگی ذاتی آن

 (.25-26: 1114د و ترکاشوند، عسگري، دینارون) گوش کنند، بیندیشند، سخن بگویند و کاوشگري کنند

اي است که با تأکید بر گفتگوي همساالن و  شود برنامهنامیده می «P4C» اختصار برنامه فلسفه براي کودکان که به

اندیشند یعنی آگاه بودن ازآنچه می -مباحثه هوشمندانه، آنان را به هوشیارتربودن نسبت به تفکر و یادگیري خود

(. 11: 1111کند )کالنتري، بنی جمالی و خسروي، تشویق می -نی دیگر یعنی فراشناختگیرند به بیاو یاد می

کند که فلسفه یک روش علمی و هنرمندانه است که چگونه گذار این برنامه بیان میعنوان بنیان ( به1111) لیپمن

این برنامه به پرورش  (. درواقع24: 1112اکبري، اجاللی و اکبري، ) آموزدفلسفی فکر کردن را به کودکان می

اي روشمند براي آموزش آن نیازمند وجود تعریفی دقیق از تفکر پردازد که اختصاص برنامهتفکر فلسفی می

: 1161ایم )اسپیدکار، ي تعلیم و تربیت نبودهفلسفی است زیرا در غیر این صورت شاهد اتفاق جدیدي در حوزه

فلسفه را به هر صورت تعریف کنیم، یکی از اهداف اساسی آن کند که ( بیان می1160) شریعتمداري (.21-22

پور دهاقانی و  پرورش تفکر فلسفی، ذهنیت فلسفی و خصوصیات روح فلسفی در فرد و اجتماع است )قاسم

(. لیپمن با در نظر گرفتن خصایص تفکر فلسفی، درواقع محورهاي اصلی آموختن فلسفه براي 1161جعفري، 

 (.1: 1167است )اسکندري و کیانی،  کودکان را مشخص ساخته

شده در ارتباط با فلسفه براي کودکان و روح فلسفی نشان از این دارند که این موضوعات  تاریخچه مطالعات انجام

( در تحقیقی به 1114اند: عسگري، دیناروند و ترکاشوند ) هایی هستند که کمتر مورد کاوش قرارگرفته حوزه

راي کودکان بر تفکر منطقی پرداختند که نتایج تحقیق حاکی از این است آموزش بررسی تأثیر آموزش فلسفه ب

( در 1110آموزان تأثیر معناداري داشته است. قاسمی، زارع و حقیقت ) فلسفه براي کودکان بر تفکر منطقی دانش

آموزانی که انشاند نسبت به د دیده فلسفی ایرانی آموزش هايآموزانی که با داستانتحقیق دریافتند که دانش

اند از میانگین باالتري در تفکر فلسفی برخوردارند. نتایج را مورداستفاده قرار داده هاي فلسفی غیر ایرانیداستان

هاي استداللی و عملکرد ( در بررسی برنامه فلسفه براي کودکان بر روي مهارت1167تحقیق ناجی و قاضی نژاد )

هاي استدالل، تمییز مشابه، داوري و قضاوت امه موجب تقویت مهارتدهد این برن رفتاري کودکان نشان می

طور فراوانی باال  نفس و قدرت حل مسئله نیز در آنان به درست، تفکر انتقادي، خالق و مسئوالنه است؛ و اعتمادبه

-است: دانش( نشان دادند که اثرات کار فلسفی با کودکان داراي این نتایج 1167رفته بود. نوروزي و درخشنده )

، روابط صحیح با کودکان، درک و فهم بهتر ترها بزرگرعایت بیشتر نظم در کالس، احترام به  ي درزمینهآموزان 

کـار فلـسفی بـا  يهو خالقیت رشد کرده و برنام نفس عزت، نفس اعتمادبه، حـس پذیري مسئولیتمطالب درسی، 

 .تبوده اس مؤثرپیشرفت تحصیلی آنان  يآنـان در زمینه

گردد که تاکنون پژوهشی در ارتباط با برنامه فلسفه براي کودکان و ابعاد با توجه به آنچه گفته شد، مالحظه می
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روح فلسفی انجام نگرفته است لذا نوشتار حاضر ضمن بیان تعریف دوباره از تفکر فلسفی به نام روح فلسفی؛ با 

مبانی نظري برنامه فلسفه براي کودکان درصدد  هدف بررسی ابعاد روح فلسفی ازنظر دکتر شریعتمداري در

در تدوین برنامه درسی فلسفه براي کودکان، ابعاد روح فلسفی موردتوجه پاسخگویی به سؤال اساسی زیر است: 

هاي آن در برنامه فلسفه براي قرارگرفته است یا خیر؟ براي این منظور هریک از ابعاد روح فلسفی و مصداق

 گیرد.ار میکودکان موردبررسی قر

 

 مبانی نظري پژوهش .8

دانند. هاي درسی مدارس را آموزش تفکر محور می نظران تعلیم و تربیت ازجمله دیویی هدف اصلی برنامهصاحب

هاي فردي در شرایط پیچیده و در گیريهاي اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و کلیه تصمیمشرکت در کلیه فعالیت

فرادي است که از قدرت استدالل و قضاوت خوبی برخوردار باشند )عسگري، حال تغییر عصر ارتباطات نیازمند ا

شود آموزشی است که از فلسفه براي (. آنچه فلسفه براي کودکان نامیده می27-25: 1114دیناروند و ترکاشوند، 

: 1162)لیپمن،  بردواداشتن ذهن کودک به کوشش در جهت پاسخگویی به نیاز و اشتیاقی که معنا دارد، بهره می

نظرند که فلسفه براي کودکان تنها یک فعالیت عقالنی منطقی نیست که ( البته اندیشمندان این فن هم26

کودک در آن روش درست استدالل کردن را بیاموزد بلکه مواجهه خاص با پیرامون است که مزایا و فواید 

ها،  دالل در سخنان، رشد همکاري در میان آننفس و خودباوري، توجه به است گوناگونی ازجمله رشد اعتمادبه

-صورت تعامل میان دانش براي اجراي اهداف این برنامه، آموزش به و... دارد؛ ارتقاي سطح داوري و حکم دادن

آموزان با یکدیگر به گفتگو و طرح پرسش شود یعنی دانشآموزان و آموزگار به شکل خالقانه و نقادانه انجام می

پردازند و آموزگار تنها راهنماي آنان در هاي خود می درس و سرانجام یافتن پاسخی براي پرسشي مباحث درباره

 (.11-16: 1165شریفی اسدي، ) این مسیر است

اي را بگذراند  نخستین گام در اجراي این برنامه این است که معلم براي یادگیري نحوه هدایت بحث فلسفی، دوره

کودکان را به فکر براي خودشان و در مورد خودشان ترغیب کند؛ گام بعدي ایجاد  تا بتواند مباحث را مطرح کند و

وار دورهم هاي کالس به همراه معلمشان حلقه تغییر در وضعیت قرار گرفتن کودک در کالس است. درواقع بچه

ا عنوان اجتماع (. این شیوه که از آن ب10: 1162لیپمن، ) پردازندنشینند و رو درروي یکدیگر به مباحثه میمی

 (.127: 1111ستاري، ) شود بر دیالکتیک فلسفی همراه با تفکر نقاد استوار است یاد می 1پژوهشی

خوانند البته نه شده کتاب را با صداي بلند می شاگردان قسمت تعیین»گام بعدي شیوه خوانش داستان است: 

ن کودکان که پیامدها و استلزامات دموکراتیکی به )توزیع یکسان وقت هم در میا بیشتر از یک پاراگراف در هر بار،

                                                   
1- Community of Inquiry 
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آموزان و چگونگی هدایت و گام نهایی شروع مباحثه دانش (؛10: 1162)لیپمن، « همراه دارد نباید فراموش شود(

کند: آیا در متن چیز مبهمی براي وقتی قرائت یک پاراگراف تمام شد معلم با این سؤال شروع می » معلم است:

ي تواند در برخورد با افکار و عقاید گوناگون در وهله آموزد که میرد؟ کودک با تمرین این مرحله میشما وجود دا

نویسد و بعدازآن سیاه می آموز را روي تختهنخست حالت تردید در خود ظاهر سازد. سپس معلم پرسش هر دانش

کند و در آموزان بحث را آغاز میانشخواهد بحث را آغاز کند و با انتخاب معلم یکی از د پرسد چه کسی میمی

کند. این روشی است که فکر آموزشی مطرح می ي مناسب تمرینی را در خصوص آن موضوع از کتاب کمکلحظه

نوبه  و این به گیردها پدید نیاورد آرام نمی انگیزد و تا زمانی که قابلیت نقادي و خود انتقادي را در آن ها را برمی آن

 (.10: 1162لیپمن، «)دهدخود اصالحی سوق می ها را به خود آن

انگیز و عادي ي مفاهیم بحثوگوهاي فلسفی درباره هاي فلسفی دعوت کودکان به شرکت در گفتهدف داستان

طرف ابعاد آزمون فلسفه و از طرف  ها ازیکشود، است. این داستانکه جزئی از تجربه زندگی انسان محسوب می

-111: 1110کنند )قاسمی و همکاران، اي تفکر که موردعالقه کودکان است را دنبال میهها و سبکدیگر اندیشه

بنابراین هدف این برنامه این نیست که کودکان را به فیلسوفانی کوچک تبدیل کنیم، بلکه هدف این است  (؛140

ي آن چیزي مایهبن ( تفکري که10: 1162لیپمن، ) ها کمک شود تا تفکري بهتري از قبل داشته باشند که به آن

 (.21: 1161جزء تفکر فلسفی نیست )اسپیدکار، 

گر هاي اساسی و مشترکی را جلوه فرایند تفکر چه تحت عنوان تفکر انتقادي، خالق یا عادي مطرح شود، جنبه

کند که تفکر همان فرایند حل مسئله است ( بیان می1160(. شریعتمداري )12: 1157شریعتمداري، ) خواهد شد

بنابراین روش حل مسئله همان روش علمی است که اندیشمندان در حل  حل مسئله نیز همان تحقیق است؛و 

ها باشد:  شود که داراي این ویژگیعنوان تفکر خوب شمرده می برند. بر این اساس تفکر بهمسئله به کار می

ي صدر، اصالت و اندیشی، سعه فپذیري، تردید منطقی، کنجکاوي شدید، دید گسترده، ژرجامعیت، تعمق، انعطاف

هاي فیلسوف عالوه بر انجام فعالیت( که این موارد جزو خصوصیات روح فلسفی است. 44: 1112آزادي )شعبانی، 

اي را در رفتار خود منعکس هاي معین در برخورد با مسائل مختلف، خصوصیات یا صفات ویژهخاص و اتخاذ روش

شوند. خصوصیات مذکور در حد وسیع در طرز تفکر و طرز فلسفی مطرح می عنوان روح کند، این خصوصیات بهمی

طورکلی شخصیت فیلسوف از دیگران متمایز شود که این  شوند بهگردند و موجب میبرخورد فیلسوف ظاهر می

عالقه -7نوجویی، -7ي صدر، سعه-4استقالل رأي،  -1کنجکاوي،  -2تردید منطقی،  -1اند از:  خصوصیات عبارت

پذیري )شریعتمداري، انعطاف-10اندیشی، ژرف-1دید گسترده، -6وحدت شخصیت، -5هاي انسانی، ه ارزشب

1152 :55-111.) 

الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ »داند:  ي روح فلسفی میدهندهشریعتمداري بعضی از آیات قرآن را نیز نشان
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 ها آنشنوند و از نیکوترین : کسانی که سخنان را میهَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِکَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِأَحْسَنَهُ أُوْلَئِکَ الَّذِینَ 

 (16: 11«)اند خردمندان ها آنکسانی هستند که خدا هدایتشان کرده و  ها آنکنند، پیروي می

دانی پیروي مکن،  : ازآنچه نمیرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ أُولئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًوَالَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَ»

که انسان تا علم به  (؛ نقش حواس و نقش ضمیر و این17: 15« )اند ها همه مسئولچراکه گوش و چشم و دل

ي روح فلسفی است  کننده شده است که بیان صراحت در این آیه نقل امري نداشته باشد نباید از آن پیروي کند به

یعنی با نظریات فلسفی آشنایی -دانند(. مشاهده رفتار افرادي که فلسفه می155-157: 1177)شریعتمداري، 

هاي خود در تغییر فکر افراد مؤثر نیست، بلکه جنبه ي فلسفه خودبهکند که مطالعهاین حقیقت را ثابت می -دارند

مستقیماً روي  -یعنی روح فلسفی–دهد ف در طرز تفکر خود نشان میدیگر فلسفه ازجمله خصوصیاتی که فیلسو

ها و خصوصیات بیش از آنکه خصوصیت  (. درواقع این نشانه17: 1152تغییر فکر افراد تأثیر دارد )شریعتمداري، 

کند؛ و چون این خصوصیات تفکر فرد باشند، خصوصیات یک فرد هستند زیرا این تمام فرد است که فکر می

 (.52: 1162ي یک قالب عقالنی هستند به هر فرد باید از دریچه تفکر و رفتار عقالنی نگریسته شود )اسمیت، دارا

هاي آن در برنامه درسی فلسفه براي کودکان در گویی هر یک از ابعاد روح فلسفی و مصداق براي پرهیز از مکرر

 گیرد.ها موردبررسی قرار میقسمت یافته

 

 هامرور پیشینه .0

 کاهش بر فلسفه آموزش برنامه اجراي اثربخشی بررسی در( 1111) خسروي و جمالی بنی کالنتري، تحقیق نتایج

 تفکرات معناداري طور به کودکان براي فلسفه برنامه که است آن از حاکی آموزان دانش غیرمنطقی تفکرات

 .است داده کاهش آزمایش گروه در را غیرمنطقی

اي در موردبررسی تأثیر اجراي برنامه فلسفه براي کودکان در  ( در مقاله1111رضایی ) رضایی، پادروند، سبحانی و

 از حاکی مانووا آزمون نتایج: کنند که پذیري، ابتکار و بسط بیان میهاي سیالی، انعطافافزایش خالقیت و مؤلفه

-مؤلفه بر آن تأثیر عدم و قیتخال کل نمره و پذیريانعطاف سیالی، هايمؤلفه بر کودکان به فلسفه آموزش تأثیر

 .داد افزایش را آنان خالقیت توانمی کودکان به فلسفه آموزش است و با بسط و ابتکار هاي

ي پژوهشگري نشان ( در بررسی تأثیر آموزش فلسفه به کودکان در پرورش روحیه1111نتایج پژوهش جعفري )

کان بر پرورش بعد شناختی )کنجکاوي، پرسشگري، استدالل کردن، تفکر انتقادي، آموزش فلسفه به کودداد که 

، رأي، استقالل جویی مشارکتخالقیت، عالقه به آزمایش و تجربه( و بعد عاطفی )عالقه به نظم و ترتیب، اشتیاق، 

اجراي این برنامه  رکلیطو بهتأثیر دارد و  دبستانی پیش، ابراز وجود( روحیه پژوهشگري کودکان دوره نفس اعتمادبه

 .بوده است تأثیرگذاربر پرورش روحیه پژوهشگري این کودکان 
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( در بررسی تأثیر برنامه فلسفه براي کودکان در پرسشگري و تفکر 1110نتایج تحقیق طباطبایی و موسوي )

 انتقادي نشان داد که این برنامه در پرورش موارد مذکور نقش مثبتی دارد.

هاي ادبی کند که داستانررسی نقش ادبیات داستانی کودک در رشد تفکر بیان می( در ب1161رشتچی )

هاي اصلی کودکان در مدارس قرار گیرد تا کودکان بتوانند از طریق  ي یک ابزار آموزشی باید جزء برنامه منزله به

ساالن با کودکان را هموار  حال داستان راه تعامل بزرگ وگو در مورد آن قدرت تفکر خود را باال ببرند؛ درعین گفت

 سازد.ها را با رفتارها و مسائل اجتماعی آشنا میکند و آنمی

( در بررسی تأثیر اجتماع پژوهشی بر پرورش 1167نتایج تحقیق مرعشی، حقیقی، بنابی مبارکی و بشلیده )

-استداللی دانش هايپژوهشی در پرورش مهارت آموزان نشان دارد که روش اجتماعهاي استدالل دانش مهارت

 گرفته شده در داخل و خارج از کشور است. هاي انجامآموزان تأثیر مثبتی دارد که این نتیجه مؤید نتایج پژوهش

( در تحقیقات خود نشان دادند که آموزش فلسفه تأثیر مثبتی بر اخالق، 2001) 1واالنیدس، کاروال و آنجلی

 بود فکر انتقادي دارد.هاي تفکر و به استدالل کالمی و غیرکالمی، سبک

هاي شناختی و هوش  کند که برنامه آموزش فلسفه بر روي تفکر خالق، توانایی( نیز بیان می2001) 2برگ

 هیجانی تأثیر مثبتی دارد.

دهند موجب وگوهایی که کودکان در برنامه فلسفه براي کودکان انجام می کند گفتبیان می (2007) 1وانسیلگم

 ها و باورهاي خود را بهبود بخشند.عالیق، ارزششود تا کودکان می

هاي صورت گرفته، تاکنون پژوهشی به بررسی ارتباط بین فلسفه براي کودکان و روح  با نگاهی اجمالی به پژوهش

فلسفی نپرداخته است، لذا تحقیق حاضر ضمن معرفی روح فلسفی، به بررسی ابعاد روح فلسفی در برنامه فلسفه 

 دازد.پربه کودکان می

 

 شناسی مطالعهروش .4

تحلیلی است. به این صورت که منابع مرتبط با روح فلسفی و برنامه فلسفه براي -روش پژوهش حاضر توصیفی

برداري از منابع گردآوري و در جهت تحقیق اهداف پژوهش بررسی، توصیف و  هاي فیش کودکان با استفاده از فرم

 تحلیل شدند.

 

 

                                                   
1 - Valanides, Karalla & Angele 
2 -Burg 

3 -Vansieleghem 
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 هایافته .1

منظور بررسی توجه به ابعاد مختلف روح فلسفی در برنامه فلسفه  آمده از منابع به دست اطالعات بهدر این قسمت 

 گیرد:براي کودکان موردبررسی قرار می

-ي نخست حال تردید در خود ظاهر میفیلسوف در برخورد با افکار و عقاید گوناگون در وهله تردید منطقی: .3

اي یی که دارد با تردید افراد عادي متفاوت است، این افراد از قبول نظر یا رویهسازد. این تردید به دلیل پایه و مبنا

منظور رعایت احتیاط  کنند ولی از بیان دلیل عدم پذیرش خود عاجز هستند امّا فیلسوف بهخاص خودداري می

تردید  البته ابزارکند. اي را مشخص نکرده باشد از قبول آن خودداري میمنطقی تا زمانی که دلیل پذیرش عقیده

یا در رد  باید منطقی یا قابل توجیه باشد. فرد روشنفکر نیز براي اینکه بدون دلیل تحت تأثیر دیگران قرار نگیرد و

 (.56: 1152یا قبول مطالب منطقی عمل کند باید در موارد مناسب تردید به خرج دهد )شریعتمداري، 

کند: آیا در  شود، معلم با این سؤاالت شروع میپاراگراف تمام میدر برنامه فلسفه براي کودکان وقتی قرائت یک 

نویسد و سیاه می آموز را بر روي تختهسپس معلم پرسش هر دانش این متن چیز مبهمی براي شما وجود دارد؟

ن کند. بعد معلم از میاآموز را به همراه شماره صفحه و شماره سطر موردبحث در کنار آن یادداشت میاسم دانش

شده روي  کند تا در مورد سؤاالت نوشتهآموزانی که تمایل به شروع بحث دارند یک نفر از آنان را انتخاب میدانش

شود که براي کودکان جاي (. درواقع بحث از موضوعاتی شروع می10: 1162لیپمن، ) تخته بحث را شروع کند

وجود دارد. ممکن است کودکان در جلسات نخست  تردید دارد و یا نقطه ابهامی در مورد آن موضوعات براي آنان

آموزند که باید این تردید مستدل باشد تا بتواند از آن صحبت و  آرام می هرگونه تردیدي را مطرح کنند امّا آرام

آموزد ابزار تردیدش منطقی یا قابل توجیه باشد و صرفاً به دلیل تحت تأثیر دیگران بودن دفاع کند یعنی می

 مطرح نشود.

ساالن غیر  شود؛ امّا بزرگکنجکاوي هم از خصوصیات فیلسوفان است و هم در کودکان دیده میکنجکاوي:  .8

دهند و درصد درک تدریج از دست می گذرد بهها می فیلسوف معموالً حساسیت خود را نسبت به آنچه اطراف آن

و اسباب امور تازه است و از این راه آیند. فیلسوف مانند کودکان پیوسته درصدد بررسی علل چیزهاي مفید برنمی

( که نتیجه این کنجکاوي طرح 56-51: 1152شریعتمداري، ) دهدي فهم و تجربیات خود را گسترش میدایره

شریعتمداري، ) هاي تازه است که نظر دیگران را کمتر به خود جلب کرده استمسائل اساسی و پیشنهاد راه

1112 :75.) 

فالسفه باهم تفاوت دارد امّا براي کنجکاوي فلسفی نیز در روانشناسی رشد مراحلی اگرچه کنجکاوي کودکان و 

حفظ و تقویت این ویژگی است که با شروع تفکر منطقی در حدود  1شده است. یکی از اهداف طرح فبک مشخص

                                                   
فلسفه براي کودکان - 1  
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 پیدا کندهاي اصلی خود را گیريتواند جهتسالگی می 12ي تفکر انتزاعی در حدود سالگی و ورود به دوره 5

جویی در همان اوان کودکی به شکل کنجکاوي در وجود انسان فعال است و آنان  (. حقیقت21: 1161اسپیدکار، )

-که این استعداد به شکل صحیحی پرورش یابد به اوج شکوفایی می دارد و درصورتی می هاي فراوانی وا را به پرسش

است و کودک طبق این غریزه براي شناخت خود و  رسد. قصد از سؤال کردن، فهمیدن، شناسایی و درک کردن

 (25-27: 1167، به نقل از اسکندري و کیانی، 1167نژاد،  جهان هستی دائماً در حال سؤال کردن است )منصور

ها  شود که این نوع داستانهاي داستانی استفاده میبراي اجراي برنامه آموزش فلسفه براي کودکان، از کتاب

هاي کندوکاو  شود و این حلقهآموزان ارزش داده می هاي دانشپرسش است و به پرسش محرکی براي تفکر و

بدین ترتیب در حلق کندوکاو، پرسش محرک  صورت آزمایشگاهی براي تمرین مهارت پرسشگري و تفکر است؛ به

 بندي رتصوو  کند میو او در جمـع سؤاالت خود را مطرح  شود می آموز دانشحس کنجکاوي ي هبرانگیزانند

؛ یابدترین سطوح شناختی به باالترین سطوح ارتقا میو با کمک معلم سطح سؤاالت از پایین گیرد فرامیسؤاالت را 

و  آورد میبـه وجـود  وپرورش آموزشآموزش فلسفه براي کودکان الگویی جدید را در  يارائه برنامهبنابراین 

نند کرا کسب میو درنتیجه آن کنجکاوي مهارت طرح سؤال کندوکاو توانایی رشد پرسشگري و  هکودکان در حلق

پردازي  از سویی دیگر داستانی بودن اجراي این برنامه، کودکان را به خیال (.57-55: 1110)طباطبایی و موسوي، 

: 1165شریف اسدي، ) دارد ( که گام نخست اندیشیدن و خالقیت است وامی21: 1162سازي )لیپمن،  و فرضیه

 است. ن خالقیت نتیجه کنجکاوي داشتن در امور( که ای102

  

کند و در صورت وجود دالیل کند شخصاً بررسی میپذیرد یا رد می: فیلسوف آنچه میاستقالل رأي .0

اند دیگر فیلسوف مطلبی را به خاطر اینکه آن را پذیرفته عبارت کند، بهکننده به پذیرش یا رد امري اقدام می قانع

-دهد. استقالل رأي ممکن است با تعصب در عقاید شخصی اشتباه گرفته شود، هرکس که میموردقبول قرار نمی

تنها متعصب است بلکه از استقالل رأي نیز  خواهد نظر خود را به کرسی بنشاند و به دالیل مربوط توجه ندارد نه

ي بپردازد و نظري دربارهتواند به بررسی امري برخوردار نیست. کسی که از استقالل رأي برخوردار است خود می

هاي سیاسی و فکري و در این مستلزم رد عقاید دیگران نیست، چنین شخصی در انتخاب مسلک آن ابراز دارد و

: 1152شریعتمداري، ) گیردمشی خاص شخصاً تصمیم می هاي اخالقی و اجتماعی و در انتخاب خطانتخاب آرمان

60-51.) 

این  -1و  ي کودکانی همانند خودشان استدرباره -2هاي تخیلی است،تانشامل داس -1 در فبک به دلیل اینکه

کند تا خودشان براي خودشان فکر کنند سازد، کودکان را ترغیب می انگیز میوگویی بحث ها را وارد گفت برنامه آن

بتوانند افکار خود را ها فکر کنند. آنان دوست دارند که  ها و براي آن جاي آن و ترجیحاً اجازه ندهند که دیگران به
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الزم باشد از استدالل خود دفاع کنند و به یکدیگر کمک کنند تا از استلزامات و  به دیگران ابراز دارند و اگر

ي فلسفی فرد را (؛ لیپمن بر آن است که تفکر به شیوه10-26: 1162لیپمن، ) پیامدهاي مفروضشان مطلع گردند

آورد و کسی که قادر به  مستقل و پرسشگري از خود و دیگران را فراهم می کند که امکان تفکربه ابزاري مجهز می

و حتی هویت فردي خود کاوش کند )هدایتی و  هاترین احساسات، ارزشتواند در عمیقاستقالل فکري است می

ل ي کندوکاو فلسفی به اهداف بزرگی مثل استقالکند حلقه. همانگونه که فیشر بیان می(146: 1111زریباف، 

 (.177: 1111هدایتی و زریباف، ) اندیشدهاي متفاوت میاندیشه در عین احترام به ایده

 

ي کسی داراي سعه ي تفکر است.ي صدر به معنی باز بودن فکر و یا گسترده بودن دایرهسعه ي صدر:سعه .4

ي نداشته باشد. سعهصدر است که از برخورد با آراء مختلف و همچنین رورو شدن با آراء مخالف بیم و هراسی 

هاي ها و نظامي صدر دارد افکار و عقاید، مکتبصدر مستلزم برخورد منطقی با امور مختلف است. کسی که سعه

سادگی  دهد و آنچه را منطقی یافت بههاي گوناگون را موردبررسی قرار میها و گرایشمختلف عقیدتی و روش

 (.60: 1152پذیرد )شریعتمداري، می

تواند تمرینی شود، معلم میشده می شده از سوي معلم شروع آموز معین مقتضی در بحثی که توسط دانشدر زمان 

ها این امکان را  را مطرح کند و آنان را با موضوعاتی که مستعد دوپهلو شدن هستند درگیر کند. این کار به آن

و نظراتشان با یکدیگر و با معلم بحث کنند و ها  راحتی و آزادانه در کالس صحبت کنند و درباره ایده دهد تا بهمی

 يکنندهبیان زیرا نیست ارزشبی باشد، متضاد و متفاوت ها آن آراي با اگر نظري، حتی و ایده هرتوجه کنند که 

 قضاوت و داوري که فضایی چنین در بنابراین ؛شود آنان نهایی نگرش رشد یا تحکیم باعث تواند می که است نگرشی

 دالیل نه و گیرد می صورت معتبر معیارهاي و ها مالک يپایه بر قضاوتی هر افراد، خود نه و هاستایده يدرباره

( 171: 1111شد )هدایتی و زریباف،  خواهد برچیده خودابرازگري تمسخر یا از ترس هرگونه و سطحی و شخصی

ها پدید نیاورد آرام  و خود انتقادي را در آن شود و تا زمانی که قابلیت نقاديها را برانگیخته می با این روش فکر آن

(. درواقع این توجه به 26-10: 1162دهد )لیپمن، ها را به خود اصالحی سوق می نوبه خود آن گیرد و این به نمی

هاي یک تفکر خوب و سطح باال گیري مهارتاین نوع تفکر در شکل تفکر انتقادي در فبک نشان از نقش محوري

کند بلکه تنها افکار و خالقیت رشد می (. لذا در اجراي این برنامه نه177: 1166مکتبی فرد، ) در کودکان دارد

مرعشی و صفایی ) یابدي صدر، مدارا و احترام به دیگران نیز رشد میاصول اخالقی همچون تحمل دیگران، سعه

 (.14: 1111، به نقل از جعفري، 1161مقدم، 
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اي تازه، نظري  خواهد مسئلهکند و میفیلسوف به آنچه در محافل فیلسوفان مطرح است قناعت نمی نوجویی: .1

تازه طرح کند. درواقع تسلیم نشدن در برابر آنچه وجود دارد و رهایی از اندیشه از نفوذ عوامل مختلف فیلسوف را 

یات تازه را تنها به خاطر اینکه تازه هستند اي از افراد نظرسازد. پارهطرح مسائل تازه یا نظریات جدید قادر می

شود آلود است و مانع درک افکار و عقاید مدلل میپذیرند. این طرز تفکر نیز تعصبوچرا می بدون چون

 (.61-62: 1152)شریعتمداري، 

متفاوت تواند اي و نگرش به آن میآموزند که روش برخورد با هر مسئلههاي کندوکاو میکودکان در این حلقه

شود، نفس پایین و یا نماد حقارت محسوب می که تغییر عقیده ناشی از عزت باشد، درنتیجه برخالف معمول

تنها مبتنی برافزایش دانایی و آگاهی  تر نههاي منطقی حل تر و معتبرتر و راه هاي سالمیابند که پذیرش نگرشدرمی

(. باید توجه داشت که طرح 176: 1111و زریباف،  هدایتی) شودآنان است، بلکه نمادي از رشد محسوب می

وپرورش  مسائل تازه یا نوجویی نیازمند ابتکار و خالقیت است، پیاژه معتقد است که یکی از اهداف اساسی آموزش

ها  ها به آنهایی است که قابلیت انجام کارهاي جدید را داشته باشند و فقط آنچه را که از سایر نسلتربیت انسان

، تکرار نکنند یعنی تربیت افرادي خالق، مبتکر و مکتشف. یکی از اهداف فبک این است که از طریق رسیده

تواند از طریق پرورش توان به تفکر منطقی رسید و همچنین خالقیت میهاي هنري و خالق هم میفعالیت

 (101-100: 1167توانایی منطقی رشد یابد )مرعشی و همکاران، 

  

هاي انسانی عنوان یک عضو جامعه به ارزش عنوان یک انسان و به فیلسوف بهاي انسانی: هطرفداري از ارزش .6

-مند است و به بررسی ارزش ( عالقه77: 1112هاي فردي و...)شریعتمداري، مانند عدالت اجتماعی، حقوق، آزادي

هاي اخالقی ، اصول و آرمانها، معیارهاي نظامی ارزشی یا اخالقی که در انگیزهپردازد. فیلسوف ضمن تهیهها می

ي انسانی این نظام را بر رفتار اند، در مناسبت خود با دیگران یا در جامعه در یک طرح اساس باهم ارتباط پیداکرده

دهد و شود رکن شخصیت فیلسوف را تشکیل میها میسازد. احساس تعهد که موجب طرح ارزشخود حاکم می

شریعتمداري، ) یگران، در برابر جامعه و در برابر اجتماع انسانی متعهد ببیندشود که خود را در برابر دموجب می

1152 :61.) 

که قواعد اخالقی حاکم بر شده است. نخست این هاي اخالقی در فلسفه براي کودکان به دو روش یکپارچهارزش

اي مشارکت در جامعه دهد که کودک برايهاي اخالقی ضروري را رشد میي کندوکاو طیف وسیعی از ارزشحلقه

ها شامل آزاداندیشی، تحمل و مدارا، احترام به دیگران، در نظر ها نیاز دارد. این ارزشها بدانتوأم با تکثر ارزش

شود و تمایل به هایی که منجر به کندوکاو مشترک میها، پذیرش مسئولیت براي روشي ایدهگرفتن جدي همه

ي کندوکاو فلسفی اغلب سؤاالت که موضوع تحقیق در حلقهت. دوم آنهاي دیگران اسگوش دادن به دیدگاه
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شود و هدف ي محوري محسوب میهاي اخالقی در فلسفه حوزهها و خصوصاً ارزشي ارزشاخالقی است. همه

ي شروع اکتشاف فلسفی پیرامون مفاهیمی مانند خوب، بد، عدالت، قوانین، بسیاري از مفاد مکتوب است که انگیزه

ي فلسفه براي کودکان ( بر این باور است که اجراي برنامه1167دلی است؛ ناجی )وق، وظیفه، دوستی و همحق

آموزان در برد درواقع دانشسوي درک حقایق و مضامین واالي دنیاي انسانی پیش می فرد را از سطحی گرایی به

هاي استداللی کنند که در برابر ارزیابیو خلق میهاي اخالقی پایدار را از ناي از ارزشها براي خود هستهاین حلقه

ترین  کنند که از مهم( بیان می2004(. زوهار و مارشال )172-171: 1111دقیق مقاوم است )هدایتی و زریباف، 

 دلی و درک دیدگاه دیگران و حساس بودن به سایر افراد جامعه استي فلسفه براي کودکان هممنافع برنامه

 (.174: 1111اف، هدایتی و زریب)

فایده است که کودکان را تشویق کنیم به خودشان ببالند و خود را عزیز بپندارند، ( بی1160) طبق نظر لیپمن

ها را  فایده است که آنطور مشابه، بی ها و استعدادهایشان افتخار کنند. بهها اجازه دهیم به قابلیت بدون آنکه به آن

دهیم فردیت تجاربشان و  ها اجازه نمی که هنوز به آن دارند مطمئن کنیم، درحالیهاي انسانی که از کرامت و ارزش

هاي فلسفی  ي ابزارها و شیوهي فلسفه براي کودکان از همهو برنامه هاي شخصی خود را ابراز کنندیگانگی دیدگاه

هدایتی و ) گیردوگوي جمعی براي رسیدن به این معنا که رسالت اصیل زندگی است، بهره می و خصوصاً گفت

 (.170: 1111زریباف، 

 

شود که فرد از وحدت شخصیت برخوردار است منظور وجود هماهنگی وقتی گفته میوحدت شخصیت:  .7

(؛ به عبارتی عادات، افکار و 11: 1152شریعتمداري، ) هاي عقالنی، عاطفی و اجتماعی فرد استمیان جنبه

-شوند طرز برخورد فیلسوف در زمینههستند و موجب میاحساسات فیلسوف در یک طرح منطقی باهم مرتبط 

 (.76: 1112شریعتمداري، ) شودهاي فلسفی به یک صورت ظاهر هاي مختلف از مسائل عادي تا قضاوت

هاي اجراي فبک تأثیر به سزایی در عملکرد تحصیلی ( نشان داد که کارگاه1167نژاد ) نتایج تحقیق ناجی و قاضی

هاي این برنامه این است  در محیط مدرسه و در خانواده داشته است. درواقع یکی از ویژگی و روابط آموزاندانش

ها تعامل دارد نیز وجود  هاي دیگري که کودک با آن آیند و این پرسشگري در محیطکه کودکان پرسشگر بار می

ندگی فردي و اجتماعی (. به عبارتی هدف این برنامه این است که کودک براي ز17: 1110)ناجی، خواهد داشت 

 هاي دیگر نیز تعمیم پیدا کند.شده در این برنامه به محیط هاي کسب آماده گردد یعنی ویژگی

 

خواهد در برابر فشار آنی و مورد خاص بودن ما می دید گسترده یا تصویر بزرگ دیدن از دید گسترده: .2

در انجام چنین کاري قدرت تعمیم خالق را  مقاومت کنیم و مسائل خودمان را بر اساس اهداف درازمدت بنگریم.
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 نیازي براي آن است به دست آورده و به کار ببریم، ولی رشد یک شکیبایی براي تفکرات عمیق نظري پیش

 (.16: 1162اسمیت، )

هاي عاري از دقت و یا  آموزان منتقل کند: اجتناب از تعمیمهاي متعددي را به دانشتواند مهارت اجراي فبک می

اند که مثالً آنچه در مورد بخشی از اعضاي کالس صادق است براي کل  هاي سرسري بدین گونه معروف: تعمیم

کننده: غالباً شواهدي وجود دارند، ولی تبیین رضایت بخشی  هاي تبیینکالس صادق است. پردازش و بسط فرضیه

ها هماهنگی  شده به آن ي ارائهاشند. فرضیهبسا این شواهد پراکنده و منفصل از هم ب ها وجود ندارد یا چه از آن

: 1167نژاد،  ناجی و قاضی) بحث باشد کند تا قابلبخشد و آنچه را که اتفاق افتاده است، ظاهر یا آشکار می می

گیرند مسائل مجزا و پراکنده را در کند که کودکان در این برنامه یاد می( بیان می1161(. درواقع قائدي )125

 (.27: 1161موردبررسی قرار دهند و جامعیت در بررسی مسائل را در نظر داشته باشند )رمضانی،  ارتباط باهم

 

 اندیش به معناي از ظاهر گذشتن و باطن امور را موردبررسی قرار دادن است ژرف اندیشی:ژرف .3

فلسفی به  پردازد، فرد داراي ذهن(، وقتی فرد در سطح اصول اساسی به تعمق می102: 1152شریعتمداري، )

شمارد. چنین تعمقی ممکن بسیاري را براي آن برمی« معانی براي اقدام»کند و معناي تلویحی آن اصول توجه می

قیاسی پیشگویی کند )اسمیت، -سازد تا برحسب جریان فرضیه استنتاجیپیوسته با جامعیت فرد را قادر می

1162 :11.) 

توان اشاره گیرند به این موارد میبرنامه که در این حوزه جاي می آمده از اجراي این دست هاي بهاز دیگر مهارت

آورند افرادي که ادعاهایی معطوف به واقعیت می کرد: دلیل و شاهد خواستن از دیگران براي ادعاهایی که دارند:

بوط به هاي مرباید آماده باشند شواهد حاکی از واقعیت براي ادعاهایشان بیاورند. به رسمیت شناختن تفاوت

توانند به استدالل استقرایی قوي دیگر اجازه هاي بسیار کوچک مربوط به زمینه و متن میشرایط موجود: تفاوت

هاي دیگر یا آراي متفاوت دیگر که جنبه ي ایناراده هاي دیگر موردبررسی:ظهور دهند. استقبال از شنیدن جنبه

دهند با مفاهیم آموزان ترجیح می مفاهیم مبهم بودن: دانشسازي  ي موضوع شرح داده شوند. در پی روشندرباره

سازي و بیرون کشیدن  اند شروع کنند. در پی روشن وتحلیل مبهم و پیچیده که نیازمند روشن شدن و تجزیه

هایی است که غالباً مخفی هستند. فراهم فرضشود مبتنی بر پیشها بودن: ادعا و یا حکمی که ارائه میفرض

اي خاص از یک اصل کلی است، ارائه یک مثال نقیض، ها: آوردن یک مثال، ذکر نمونه ها و مثال نقیضآوردن مثال

(. درواقع این 121-125: 1167نژاد،  ناجی و قاضی) کندذکر نمونه است که یک استدالل کلی یا اصل را رد می

ان را از ظاهر قضایا به عمق ببرد بدون موارد اشاره به این مورد دارد که برنامه فبک در تالش است تا نگاه کودک

 اینکه تعصب و لجاجتی در عقاید و افکار خود داشته باشند.
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موقع و از روي دلیل و سنجش  پذیر بهپذیري است. فرد انعطافپذیري به معنی تغییرانعطاف پذیري:انعطاف .33

دوراز تأثیر از منبع  بررسی نظرات به ( و عدم جمود روانی،102: 1152شریعتمداري، ) دهدرفتار خود را تغییر می

هاي موقتی و اخذ تصمیم در حال عدم اطمینان و پرهیز ها، بررسی مسائل از جوانب مختلف و پذیرفتن قضاوت آن

 (.111-105: 1152پذیر است )شریعتمداري، هاي فرد انعطاف از یقینی کردن نظرات از دیگر ویژگی

توان اشاره گیرند به این موارد میجراي این برنامه که در این حوزه جاي میاز ا آمده دست هاي به از دیگر مهارت

عنوان یک شخص: فرد انتقادهاي منفی شخص مقابل را فقط به یک استدالل  محترم شمردن دیگران به کرد:

رد هاي مناسب تا جایی که ممکن است: ف دهد. اخذ استنتاجداند نه شخصی که استدالل را ارائه میمنحصر می

هاي ارزیابانه متناسب: که به هایی اخذ کند که با قواعد صدق در تعارض نباشد. ارائه داوري کند استنتاجتالش می

هایی که ذهنی پذیرا دارند از اینکه ها نیاز دارند. پذیرش انتقادهاي موجه: آن ي بین انواع متفاوت مالکموازنه

. (121-125: 1167نژاد،  ناجی و قاضی) کندباشند اجتناب میهاي خود حالت تدافعی داشته  ي اندیشهدرباره

رو  شود، ازاینها به دانستن با فلسفه مرتبط می لیپمن معتقد است با اجراي فبک، کنجکاوي کودکان و میل آن

 (.16: 1167مرعشی و همکاران، ) شوندپذیر و مؤثر تبدیل میکودکان به متفکرانی نقاد، انعطاف

ي مهم در بررسی برنامه فلسفه براي کودکان با توجه به ابعاد روح فلسفی این است که نکتهرسد به نظر می

اندیشی و...همه به هم مربوط هستند هاي مختلف ابعاد روح فلسفی کنجکاوي، نوجویی، تردید منطقی، ژرف جنبه

 ین برنامه است.هاي مختلف ا منظور مشخص ساختن ماهیت و جنبه و تفکیک این ابعاد در فبک بیشتر به

 

 گیرينتیجه .6

ترین  ترین و بزرگشاید تازه« فلسفه براي کودکان و نوجوانان»در راستاي تالش براي کاربردي کردن فلسفه، 

-گامی است که باهدف تقویت و باال بردن مهارت استدالل، داوري و قدرت تمییز برداشته است. این برنامه نمی

خواهد به  ها را حل کند بلکه می غیر فیلسوف روشن کند و مسائل آن خواهد موضوعات فلسفی را براي افراد

، به نقل از ناجی و 2001فیشر، ) شاگردان کمک کند تا خودشان کار فکري انجام دهند و مسائل خود را حل کنند

ط گوید: فلسفه براي کودکان تالشی است براي بسگذار این برنامه می(. لیپمن بنیان124: 1167قاضی نژاد، 

( از سویی 26: 1162لیپمن، ) ي آموزشی به کاربردفلسفه، با این هدف که بتوان آن را بسان یک شیوه

کند فلسفه را به هر صورت که تعریف کنیم و هدف آن را هرچه بدانیم یکی از ( بیان می1160شریعتمداري )

پور قاسم) فرد و اجتماع استاهداف اساسی آن پرورش تفکر فلسفی، ذهنیت فلسفی و خصوصیات روح فلسفی در 

 ( تفکر فلسفی مترادف روح فلسفی معنا شده است1171که ازنظر شریعتمداري )( 1161دهاقانی و جعفري، 

که بر استدالل، داوري، تمییز دارد اولین هدف آن اصالح وضعیت تفکر و در مرحله  فبک با تأکید فراوانی (.17)
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شده  (. با توجه مطالب بیان41: 1161ناجی، ) حساس در برابر محیط استبعد بار آوردن شهروندانی خود منتقد و 

هایی که براي تحقیق یا پژوهش علمی که همان روح فلسفی است همگی در این فبک  توان دریافت مهارت می

، سوي اکتشاف امور جدي دهد همانند دانشمندان با قدرت خالق بههایی که به افراد اجازه می هستند. مهارت جمع

تحقیق بروند. پیشنهاد نظریات جدي،  -هاي ابداعی جدید با رویکردي انتقاديها با روش یافتن مسائل نو و حل آن

نقد نظریات کهنه و استفاده از شهود و حس خود براي تعیین موارد نامشخص در پیشبرد علم با یادگیري 

این کار را خودآگاهانه و متفکرانه انجام  هاي فوق به سهولت تحقق خواهد یافت. البته مهم این است که مهارت

 (.110-121: 1167نژاد،  دهند )ناجی، قاضی

در تدوین برنامه درسی فلسفه براي کودکان، ابعاد روح فلسفی موردتوجه  طی مقاله حاضر مالحظه شد که

 پوشانی دارند:نوعی اهداف این دو متغیر باهم هم قرارگرفته است و به

توان به تفکر صحیح  هاي مربوط به هرکدام می کنند با تمرین ویژگیتفکرند و بیان می هر دو روش مدعی آموزش

 طورکلی فلسفی است دست پیدا کرد. به یا که شامل تفکر خالق، انتقادي و

خوب به سخنان و ادله دیگران  شود تا با ابزار تردید منطقی به مسائل نگریسته شود، در برنامه فبک تأکید می

هاي تازه در  ها و تکنیکصدر داشته باشد و از روشر برابر آراء و نظریات متفاوت و یا مخالف سعهتوجه شود، د

شود مفهوم تازه، سؤال تازه توجه فرد را به خود جلب کند و با دالیل برخورد با مسائل استفاده شود؛ تالش می

این موضوع هستند امور مختلف را از حال در حال تمرین  ها اقدام کند. درعینبه پذیرش یا رد فرضیه منطقی

شود با مسائل واقعی هاي کندوکاو مطرح میجوانب گوناگون موردبررسی قرار دهند و مسائلی که در این حلقه

رو استفاده شود. به ها براي حل مشکالت پیش زندگی خویش مانند کالس و مدرسه ارتباط داده شود و از آن

کنندگان بتواند وقتی به نظري مدلل تر ازنظر خود برخورد  مشارکت حال عیننظرات توجه شود در تلویحات آرا و

هاي  تر دارند رویه خود را تغییر دهند. همچنین ویژگیواحوال نیاز به عادات پسندیده مقتضاي اوضاع کند یا بهمی

جانبه نگري و حوري، یکسازد که اوالً در برخورد با مسائل از خودمعنوان روح فلسفی فرد را قادر می شده به مطرح

دهد که با ارائه راهکارهاي تازه و جدید بتواند بر مسائل ناشی از جمود فکري مصون بماند، ثانیاً این توانایی را می

، 1164پور،  هاي جدید فائق آید و آموزش را در مسیر صحیح خود هدایت نماید )طالبگرایی غلط و تندروي سنت

 کنند.(. لذا روح فلسفی و هوش معنوي اهداف مشترکی را دنبال می77: 1110، به نقل از تقی ظهیري و توکلی

در برنامه فلسفه براي کودکان ابعاد مختلف روح فلسفی موردتوجه قرارگرفته است اگرچه در میزان توجه به برخی 

ال قرار دادن امور هایی وجود دارد، مورد سؤ پذیري تفاوتاندیشی و انعطاف از عناصر چهارگانه دید گسترده، ژرف

ها، توجه به جهات  بدیهی و مبهم، توجه به تلویحات امور، ارزش سنجی افکار و عقاید بدون توجه به منبع آن

 ها شده است. آن تري برمختلف مسائل، تعمیم امور، ازجمله اموري هستند که تأکید فراوان
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توان تجدید بنا کرد و  سازي را بدون شک می آمادههاي کند روش و نگرش در برنامه( بیان می1162اسمیت )

لذا با توجه به این مورد که روح فلسفی شامل ذهنیت  موجب اعتالي کیفیات ذهنیت فلسفی را فراهم ساخت؛

هاي اجراي این برنامه افرادي هستند که با کودک سروکار دارند فلسفی نیز است و با توجه به اینکه یکی از چالش

هاي مختلف ندارند و تمایل به تبعیت بدون و چراي کودکان را وم پرسشگري کودکان را در محیطکه انتظار تدا

سال  شود با آموزش روح فلسفی به افراد بزرگبرنامه پیشنهاد می بودن این ( لذا براي مؤثر17: 1110ناجی، ) دارند

نند کنجکاوي، تردید و...؛ شرایط هاي که عمدتاً در این افراد کمرنگ شده است ما و آموختن بعضی از ویژگی

 آموزش فلسفه به کودکان را نیز تسهیل کرد.

Investigation of Philosophy program for kids considering aspects of philosophical spirit 

 

Marzieh Babagoli
1
 

 

Investigation of Philosophy program for kids considering aspects of philosophical spirit 

The basis of the kind of education, which is nowadays called education of philosophy for kids, is 

nothing but training philosophical thinking to kids. Therefore, this study aimed at exploring the 

educational program of philosophy for kids considering aspects of philosophical mindedness. This 

study followed a descriptive-analytical methodology. The findings of the study revealed that 

philosophical program for kids and philosophical spirit are both claimed to train thinking. Correct 

thinking, which consists of creative, critical, and generally philosophical thinking, can be achieved 

by training related features of each one. In addition, different aspects of philosophical spirit are 

considered in philosophical program for kids. However, there are some differences among the 

amount of consideration to some of items of aspects of comprehensive view, contemplation , 

and  flexibility. Since People who are dealing with kids are a big challenge in application of this 

program and do not expect to be questioned by kids in different situations, it is suggested to 

facilitate philosophical education for kids by teaching philosophical spirit to adults. 

Key Words: Philosophy program for kids , philosophical spirit, aspects of philosophical spirit. 
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اطالعات «. گام تا اندیشه، آموزش فلسفه به کودکان و پرورش تفکر فلسفی به گام(. »1161اسپیدکار، محبوبه. )

 .24-21، صص 1، شماره حکمت و معرفت

ي محمدرضا بهرنگی، چاپ چهارم . ترجمهذهنیت فلسفی در مدیرت آموزشی(. 1162اسمیت، فیلیی جی. )

 تهران: کمال تربیت.

-گري دانشورزي و پرسش تأثیر داستان بر افزایش مهارت فلسفه(. »1167سین؛ و کیانی، ژاله. )اسکندري، ح
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 .27-1، صص 5شماره  نامه مطالعات برنامه درسی،فصل«. آموزان

ها و سؤاالت فلسفی مثابه محتوا: توجه به ایده فلسفه به(. »1112اکبري، احمد؛ اجاللی، زینب؛ و اکبري، ملیحه. )

 .17-21، صص 1، شماره فلسفه و کودک«. در فلسفه براي کودکان

ي ذهنیت فلسفی با عملکرد دبیران مدارس متوسطه بررسی رابطه(. »1110پورظهیر، علی؛ و توکلی، رؤیا. )تقی

 .60-71، صص 7، شماره هاي آموزشیریزي در نظام برنامه مدیریت و«. تهران 4وپرورش منطقه  آموزش

بررسی تأثیر آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش روحیه پژوهشگري کودکان دوره (. »1111جعفري، زهره. )

 نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. پایان«. دبستانی پیش

ي روحیه لسفه به کودکان بر پرورشبررسی تأثیر ف(. »1114جعفري، زهره؛ صمدي، پروین؛ و قائدي، یحیی. )

 .41-41، صص 44، شماره ریزي درسی پژوهش در برنامه«. دبستانی پژوهشگري کودکان دوره پیش

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات «. ادبیات داستانی کودک و نقش آن در رشد تفکر(. »1161رشتچی، مژگان. )

 .15-21 ، صص2، شماره فرهنگی

بررسی تأثیر اجراي برنامه (. »1111محمد. )ادروند، نادر؛ سبحانی، عبدالرضا؛ و رضایی، علیمحمد؛ پ رضایی، نور

ابتکار و خالقیت در «. پذیري، ابتکار و بسطهاي سیالی، انعطاففلسفه براي کودکان در افزایش خالقیت و مؤلفه

 .17-11، صص 2شماره علوم انسانی، 

بررسی برنامه درسی فلسفه براي کودکان در راستاي توجه به ابعاد مختلف ذهنیت (. »1161رمضانی، معصومه. )

 .17-21صص  ،1، شماره تفکر و کودک«. فلسفی

«. بررسی مفهوم و نقش فلسفه در فلسفه براي کودکان با توجه به روش متیو لیپمن(. »1111ستاري، علی. )

 .112-121، صص 1اره ، شمکالمی-هاي فلسفیپژوهش

 .15-12، صص 15شماره  پیوند،«. روح علمی و تفکر منطقی پرورش(. »1171شریعتمداري، علی. )

 مشهد: کنگره جهانی امام رضاع(. ) ي جهانی امام رضامجموعه آثار دومین کنگره(. 1177شریعتمداري، علی. )

 ع(.)

 اصفهان: جهاد دانشگاهی اصفهان. کیست؟. روشنفکر ،فکري پرورش فلسفه (.1152) شریعتمداري، علی.

 .21-1، صص 1، شماره نامه فرهنگستان علوم«. تفکر، تفکر انتقادي و تفکر خالق(. »1157) شریعتمداري، علی.

 . تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.نقد و خالقیت در تفکر(. 1160) شریعتمداري، علی.

 . تهران: امیرکبیر.سفه تعلیم و تربیتاصول و فل(. 1112) شریعتمداري، علی.

«. هاي فراروي آن نگاهی به آموزش فلسفه براي کودکان در ایران و چالش(. »1165شریفی اسدي، محمدعلی. )

 .114-17، صص 10، شماره فلسفه و کالم
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و تفکر  ي فلسفه براي کودکان در پرسشگريبررسی تأثیر برنامه(. »1110طباطبایی، زهرا؛ و موسوي، مرضیه. )

پژوهشگاه علوم «. ساله( دبستان علوي شهر رامین 11-1) هاي سوم تا پنجم ابتداییآموزان پایهانتقادي دانش

 .10-51، صص 1، شماره انسانی و مطالعات فرهنگی

تأثیر آموزش فلسفه براي کودکان بر تفکر (. »1114عسگري، محمد؛ دیناروند، حسن؛ و ترکاشوند، محمدرضا. )

، صص 17، شماره فصلنامه روانشناسی تربیتی«. آموزان دختر و پسر سوم راهنمایی منطقه سامنشمنطقی دان

27-40. 

 مقاالت مجموعه تربیت، فلسفه و فلسفی تربیت(. 1161. )ابراهیم سید جعفري، و علی؛ دهاقانی، پور قاسم

 .صدرا اسالمی حکمت بنیاد: تهران .66 خرداد شیرازي صدرالمتألهین حکیم بزرگداشت همایش سیزدهمین

هاي فلسفی ایرانی، غیر ایرانی و مقایسه تأثیر داستان(. »1110قاسمی، فرشید؛ زارع، زهرا؛ و حقیقت، شهربانو. )

، 4، شماره رهیافتی نو در مدیرت آموزشی«. ي اول ابتداییهاي عادي بر رشد تفکر فلسفی کودکان پایهداستان
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بررسی اثربخشی اجراي برنامه آموزش (. »1111بنی جمالی، شکوه السادات؛ و خسروي، زهره. )سارا؛  کالنتري،

«. آموزان دختر کالس اول مقطع راهنمایی شهرستان بروجنکاهش تفکرات غیرمنطقی دانش فلسفه به کودکان بر

 .46-15، صص 11، شماره فصلنامه دانشگاه شاهد دو

 .11-27، صص 54، شماره کتاب ماه ادبیات و فلسفه«. کودکان و نوجوانفلسفه براي (. »1162لیپمن، متیو. )

بررسی تأثیر روش (. »1167مرعشی، سید منصور؛ حقیقی، جمال؛ بنابی مبارکی، زهرا؛ و بشلیده، کیومرث. )

مطالعات برنامه «. ي سوم راهنماییآموزان دختر پایههاي استدالل در دانشاجتماع پژوهشی بر پرورش مهارت

 .122-17، صص 5، شماره رسید

-171، صص 71، شماره فرهنگ «.ها با تأکید بر تفکر انتقاديانواع تفکر و ارتباط آن(. »1166مکتبی فرد، لیال. )

152. 

، 26-27، شماره فلسفه و کالم«. مفهوم فلسفه در برنامه فلسفه براي کودکان و نوجوانان(. »1161ناجی، سعید. )

 .76-15صص 

هاي اسـتداللی و  بررسی نتایج برنامه فلسفه براي کودکان روي مهارت(. »1167نژاد، پروانه. )و قاضیناجی، سعید؛ 

 .170-121 ، صص5شماره مطالعات برنامه درسی، «. عملکرد رفتاري کودکان
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آمـوزان  بررسی اثرات کـار فلسـفی بـا کودکـان از دیـدگاه دانـش      (. »1167علی؛ و درخشنده، نگین. ) نوروزي، رضا
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 رویکردی به پارادایم های حاکم برعرصه « : فلسفه علم برنامه درسی» تأمالتی پیرامون حوزه مغفول

 نظریه پردازی و تحقیقات رشته مطالعات برنامه درسی 

 

 3دکتر رحمت اله مرزوقی

 

 چکیده:

تتبعات و بررسی اسناد علمی حاکی از آن است که صاحبنظران رشته مطالعات برنامه درسی کمتر به بررسی  

به طور مستقل پرداخته اند. دراین مقاله سعی خواهد شد تا حدود و ثغور « فلسفه علم برنامه درسی»مقوله 

ررسی قرار گیرد. مضافاً، پارادیم هاي مورد ب« فلسفه علم»به عنوان یکی از قلمروهاي « فلسفه علم برنامه درسی»

حاکم بر عرضه نظریه پردازي و تحقیقات این رشته درخارج و داخل نیز مورد واکاوي قرار خواهد گرفت. جمع 

بندي اجمالی در این رابطه آن است که روند توسعه و تحقیقات رشته مطلعات برنامه درسی از همه پارادایم هاي 

زن و متوالی، بلکه به گونه اي هم افزایانه و در مواردي به صورت تقابلی اما با روند علم هرچند نه به شکل متوا

 فزاینده اي بهره مند بوده است. 

 فلسفه علم، فلسفه علم برنامه درسی، پارادایم، پارادایم هاي علم :کلید واژه

 

 مقدمه 

بستر تـاریخی و فرهنگـی خـود متـأثر و     همواره در « علم»تاریخ تولید و توسعه علم درجهان حاکی از آن است که 

خاصـی شـکل مـی گیـرد و     « جهان بینـی »بوده است. به عبارت دیگر، هر علمی برمبناي « جهان بینی»مأخود از 

هرفلسفه اي نیزجهان بینی خاص خود را دارد و اساساً  علم بدون جهان بینی و فلسفه نمی توانـد ظهـور خـارجی    

(. از این منظر، می توان گفت که فرآیند تولید و توسـعه علـم ابتـدا از    445ص  ،1112پیدا کند )ایمان و ساداتی ، 

عرصه جهان بینی  به فلسفه، و پس از آن به پارادایم علم و آنگاه در نظریه هاي علمی تبلور می یابـد. مـآالً نظریـه    

 هاي علمی نیز از طریق مدل سازي به تحلیل واقعیت و نهایتاً سیستم سازي می پردازند. 

یـا  «  فلسـفه »به هرحال، آنچه که به عنوان مبنا و بنیاد سلسله مراتب معرفتی تولید علم تلقـی مـی شـود،            

است. بنابراین علوم یا معرفت هاي علمی مختلف عمدتاً متـأخر  از  « جهان بینی فلسفی»دریک معناي دیگر، مآالً  

مبتنـی بـر   « مطالعـات برنامـه درسـی   »رشـته علمـی   فلسفه هستند. در این معنا هرشاخه یا رشته علمی همچون 

                                                   
1 ، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، شیراز، ایران. دانشگاه شیراز دانشیار. نویسنده مسئول: عضو هیأت علمی   

  rmarzoghi@rose.shirazu.ac.ir 



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

1246 

قلمداد می گردد. به عالوه، پـارادایم هـاي   « فلسفه علم برنامه درسی»رویکرد یا جهت گیري هاي فلسفی است که 

علم بـه طـور کلـی، و فلسـفه     « فلسفه هاي»یا « فلسفه»علمی حاکم بر روند توسعه علم برنامه درسی نیز متأثر از 

 ور ویژه تري هستند، که دراین نوشتار مفاهیم و ابعاد مرتبط با آن مورد بررسی قرار می گیرد. برنامه درسی به ط

 

 معنا و مفهوم فلسفه علم برنامه درسی

به طور کلی گفته می شود که فلسفه علم در چند معنا به کار می رود. نخسـت بـه معنـاي صـورتبندي، ترتیـب و      

علمی سازگاراند و از برخی جهات برآن مبتنـی هسـتند. از ایـن منظـر،     تنسیق جهان بینی هایی که با نظریه هاي 

می پردازد. بـه عبـارت دیگـر، فلسـفه بایـد توضـیح       « هستی شناختی »فلسفه علم به تحقیق پیرامون مقوله هاي 

روشنی از حقایق ملموسی که علوم از آنها انتزاع کرده است، بدهد. در معنـاي دوم فلسـفه علـم بـه دنبـال نمایـان       

ساختن و ظاهر نمودن پیش فرض ها و تمایالت باطنی دانشـمندان اسـت. بـراي مثـال دانشـمندان مفـروض مـی        

نیست و پژوهشگر می تواند به شناخت قانون مندي آنها دست یابد. در سومین معنـا  « بی نظم»گیرند که طبیعت 

ند. یعنی رفع ابهـام از واژه هـا و   فلسفه علم قلمرویی است که به مدد آن نظریه هاي علمی تحلیل و تشریح می شو

اصطالحاتی که درعلم به کار می رود و آشکار سازي معانی مفاهیم مورد استفاده دانشمدان مورد نظر می باشد. در 

شود  و به این پرسش ها جـواب مـی دهـد کـه چـه       معناي چهارم فلسفه علم نوعی معیارشناسی جنبی تلقی می

ع پژوهش ها متمایز می سازد، دانشمندان درمطالعه پدیده ها چـه روش هـایی   چیزي پژوهش علمی را از سایر انوا

را باید اتخاذ کنند؟ تبیین صحیح علمی چه شرایطی دارد؟ و قوانین و اصـول علمـی از نظـر شـناخت یـا معرفـت       

 (.   1-1، ص 1172بخشی چه مقام و موقعیتی دارند؟ )الزي، 

ه علم به تحلیل مسائل علمی، تئوریها، شیوه ها و از همـه مهمتـر بـه    ( فلسف11-14، ص 1174از نظر پوپر )        

بررسی تفحصات علمی می پردازد و ما را  در فهم تاریخ تفکر علمی یاري می رساند. از این منظر، فلسفه علم یـک  

یـت  سیستم فلسفی است که بررسی منظمی را درباره ماهیت به ویژه روشها، مفاهیم و پیش تصورات علمی و موقع

(. بنابراین فلسفه علم به معناي تبیـین مبـانی   25، صفحه 1172آن را در نظام تعقلی انسان برعهده دارد)دهباشی، 

علم است و لذا مبـاحثی از جملـه تاریخچـه، بنیانگـذاران، هـدف، روش تحقیـق و       « مبادي»و اصول و به اصطالح 

ش، مباحث و موضوعات، تعریف و امثـال ذلـک را   سیرتحول آن علم را مورد بررسی قرار می دهد و حتی نحوه آموز

(. به عالوه، در فلسفه علم روابط بین علوم نیز مـورد بررسـی قـرار    76، ص 1176نیز در بر می گیرد)مصباح یزدي 

( فلسفه علـم پژوهشـی درجـه دوم اسـت کـه بـه       21، ص 1175(. از نظر راین )40، ص 1152می گیرد)جعفري، 

و محصوالت درجه اول )درباره عینیات( می پردازد. فلسفه علم به پرسشهایی ماننـد   تبیین و تحلیل عقالنی روشها

اینکه علم چیست؟ چگونه تولید می شود؟ چگونه رشد می کند؟ روش و ابزار کاوش آن چیست؟ چه چیزي علمـی  



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

1241 

است؟ قـانون منـدي هـاي علمـی چگونـه انـد؟ تفسـیر علمـی یعنـی چـه؟ رابطـه علـم و متافیزیـک چیسـت؟ و               

 (.  21، ص 1167ودیتهاي علم و روش شناختی آن در کجاست؟ پاسخ می دهد )سروش، محد

به عنوان یـک  «  فلسفه علم برنامه درسی»می توان گفت که « فلسفه علم»با عنایت به تعریف و کارکرد هاي کلی 

وجـود آمـده   چگونـه بـه   « علم برنامه درسی»فلسفه مضاف به بررسی و کالبدشکافی این موضوعات می پردازد که 

هـاي پـژوهش درایـن علـم     است؟ چه تحوالتی را تجربه و پیموده است؟ عوامل موجد این تحوالت کدامند؟ و روش

هایی هستند؟ فلسفه علم برنامه درسی از چگونگی، توانایی و مرزهاي علم برنامـه درسـی سـخن مـی     چگونه روش

جربی است یا کاربردي؟ آیا تفاسیر مفـاهیم برنامـه   گوید و به این پرسش ها پاسخ می دهد که آیا این علم، علمی ت

درسی مانند تفسیر پدیده هاي فیزیکی هستند؟ آیا روش کاوش دراین علم متدهاي تجربی هستند؟ آیا مـی تـوان   

قوانینی را درخصوص پدیده برنامه درسی مطرح نمود؟ رابطه علم برنامه درسی باسـایر قلمروهـاي علمـی، چگونـه     

کلی می توان گفت که فلسفه علم برنامه درسی به تحلیل شناسنامه ویژگی هـا، وظـایف و    است؟دریک جمع بندي

ها، پـیش فـرض   ها، ادوار و مراحل تاریخی و روشهاي آن، تعریف، موضوع، مبانی، غایات، مکاتب، نهضتمسئولیت

 ها، مفاهیم، نظریه ها، مرزها، قلمروها، روند تحوالت و چالش هاي این علم می پردازد. 

«            فلسـفه علـم برنامـه درسـی    »بدیهی است که پاسخ هاي گونـاگونی بـه محورهـاي موضـوعی مـذکور و از منظـر       

بـه  « برنامـه درسـی  »باره تعریـف  و انـواع   داده شده است. این بدان معناست که براي مثال تلقی هاي یکسانی در 

که تعدد و تکثر آنهـا بـالغ   « برنامه هاي درسی»وجود ندارد. به گونه اي که انواع گوناگونی از « پدیده»عنوان یک  

،  «نظریـه »(. مضافاً  تلقی هاي یکسانی نیـز از تعریـف   2017به دویست نوع می باشد، مطرح شده است )مرزوقی ، 

، ص 2017آن از دیدگاه صاحبنظران این رشته علمی وجـود نـدارد )مرزوقـی،    « طبقه بندي»و «  انواع نظریه ها»

25-16  .) 

 4را مطـرح مـی کنـد و هـریس    « 1هنجـاري »و « 2توصـیفی »( دو نوع نظریه 17-17، ص 2002) 1براي مثال آیزنر

سـازد.اما مبـرهن اسـت کـه      را مطرح می 6و عملی5، کاربردي 7، دکترینی7( نیز چهارنوع نظریه هاي تبینی1167)

پـارادایم هـاي   »ایجاد، توسعه و تحوالت علم برنامه درسی از ابتدا تا کنون و از منظر فلسفه علم، عمدتاً تحت تاثیر 

بـوده   2و پـارادایم پسـت مـدرنی    1، پارادایم انتقادي10، پارادایم تفسیري1یعنی پارادایم پوزیتویستی« چهارگانه علم

                                                   
1- Eisner 

2-Descriptive  

3-Normative 

4- Harris 
5-Explanatory 

6- Doctrine 

7- Applied 

8- Practical 

9- Positivistic Paradigm 

10- Interpretative paradigm 
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 ارائه نموده اند. « فلسفه علم برنامه درسی»ن و متنوعی به پرسش هاي مورد نظر در است که پاسخ هاي گوناگو

 

 نقش پارادایم هاي علم در توسعه و تحقیقات رشته مطالعات برنامه درسی

اسـت. انگـاره هـاي علمـی و     « راهبـري و راهبـرد نظـري   »بدیهی است که هرفعالیت علمی و عملی انسان نیازمند 

، پارادایم علم «مدل منطقی علم»تلقی می شود. به عبارت دیگر، « پارادایم علم»د به واقعیت، راهبرد نظري در ورو

نامیده می شود. چرا که هر پارادایمی چشم اندازي متفاوت به هویت یـابی علـم و مسـیر تولیـد علـم دارد. از ایـن       

لـم دارنـد، پـارادایم علـم     که نقش اساسی در هویت بخشی به ع« پیش فرض هاي علم»منظر،  می توان گفت که 

قلمداد می شود. در حوزه پارادایم به چهار سئوال یا عنصر هستی شناسی، معرفت شناسـی، روش شناسـی و روش   

پاسخ داده می شود که می تواند خط مشی پارادایمی را در تحقیقات علمی توصـیف نمایـد و درعـین حـال مـدل      

 (41-44، ص 1111)ایمان،  نیز در پارادایم ها مدنظر قرار می گیرد« انسان»

مطرح شده اسـت. وي ایـن واژه را در نقـد رویکـرد      1درعلم عمدتاً به وسیله توماس کوهن« پارادایم» استعمال واژه

گیـرد کـه در آن   پوزیتویسم به کار برد. از نظر کوهن هر رشته علمی یا هر دانشی در بستر یک پارادایم شـکل مـی  

همچنین قواعد بازي در مکانیزم هاي تولید علـم را معـین مـی گـردد )کـوهن،      دیدگاه دانشمند نسبت به جهان و 

، 4(. پارادایم مجموعه قضایایی است که چگونگی درک و شناخت جهان را تبیـین مـی کنـد. )پـاتن    17، ص 1150

ق (. به عبارت دیگر، پارادایم یک نظام فکري براي اندیشمند و محقق فراهم می سازد تا وي از طریـ 15، ص 1110

، 7آن بتواند سئواالت مهم و مورد نظر و معماها را حل کند و فنون تحقیقاتی الزم را مورد توجه قرار دهـد. )نیـومن  

 (72، ص 1115

، ص 1150 7توان گفت که صرفنظر از برخی از ابهامات، پیچیدگی ها و معانی گوناگون )مسترمندرجمع بندي می

اي ستی شناسانه، انسان شناسانه، معرفت شناسانه و روش شناسـانه (، پارادایم به معناي پیش فرض هاي ه10-71

است که برگرفته از یک نظام فکري یا جهان بینی می باشد و فرایند تولید علم و تحقیقـات علمـی راهـدایت مـی     

چیست؟ و یا ماهیت انسان چگونـه تعریـف مـی شـود؟ نیازمنـد      « هستی»یا « واقعیت»کند. سئواالتی مانند اینکه 

ی در سطوح انتزاعی فلسفی است. چرا که انتزعی تـرین سـطح تجزیـه و تحلیـل واقعیـت اجتمـاعی، سـطح        پاسخ

براسـاس آن شـکل مـی گیـرد. سـطوح پـارادایمی کـه        « علـم »و « انسـان »، « جهان»فلسفی آن است که نگاه به 

از سـطح فلسـفه تـا    قرارگرفته است، براساس این مفاهیم اساسی شکل می گیرد. « علم»نزدیکترین سطح به حوزه 

                                                                                                                                                          
1- Critical Paradigm 

2- Post-,odermistic Paradigm 

3-Kuhn 

4- Patton 

5-Neuman 

6-Masterman 
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واقعیت پنج عنصر اساسی شامل فلسفه، پارادیم، نظریـه، الگو)مـدل( و واقعیـت هسـتند، و  بـراي ورود بـه سـطح        

واقعیت از فلسفه باید نظام پارادایمیتشکیل شود تا این سطح بتواند ارتباط خود را با واقعیـت حفـظ کنـد. از ایـن     

د ادعاي خنثی بودن داشـته باشـد. چـرا کـه همـه علـوم بریـک        منظر است که می توان گفت هیچ علمی نمی توان

سلسله پیش فرض هاي هستی شناختی و معرفت شناختی استوارند که ارزش هـا و ایـدئولوژي هـایی را در قالـب     

 (.  476، ص 1112کنند )ایمان و ساداتی، پیش فرض ها و اصول بدیهی ابالغ می

وع پارادایم اصلی درعلـوم اجتمـاعی و انسـانی وجـود دارد کـه      ( معتقد است که سه ن11، ص 1111سارانتاکوس )

شامل پارادایم  پوزیتویستی بـا انشـعابات پوزیتویسـم جدیـد، پوزیتویسـم روش شـناختی و پوزیتویسـم منطقـی،         

پارادایم تفسیري با انشعابات کنش متقابل نمادي ،پدیدار شناسـی، روش شناسـی قومی،هرمنوتیـک، روان کـاوي،     

وم نگاري و زبان شناسی اجتماعی و پارادایم انتقادي با رویکردهاي جامعه شناسی اقتصادي، مکتـب  قوم شناسی، ق

تضاد، مارکسیسم و فمنیسم می باشند. اما به نظر می رسد که پارادایم دیگري تحت عنوان پارادایم پسـت مـدرنی   

ستی، تفسیري، انتقادي و پسـت مـدرنی   توان گفت که چهار پارادایم پوزیتویقابل بررسی باشد. لذا از این منظر می

در حال حاضر فرآیند شکل گیري و توسعه علوم و دستاوردهاي معرفتـی را در درون رشـته هـاي علـوم انسـانی و      

کنند. این بدان معناست که هرگاه قصد شناسـایی یـک   هدایت می« رشته مطالعات برنامه درسی»تربیتی از جمله 

مختلف و حوزه هاي معرفتی داشته باشـیم، بایسـتی مالحظـه نمـود کـه آن       مکتب فکري یا یک نظریه را درعلوم

 نظریه به چه پارادایمی تعلق دارد. 

از منظر هستی شناسی و یا اینکه چه چیزي وجود دارد؟ پارادایم پوزیتویستی معتقد اسـت کـه طبیعـت مـادي و     

وجود دارد. یعنی، واقعیت چیزي است که  مبتنی بر روابط علی و معلولی است و امکان کشف روابط وجود بین آنها

از طریق حواس قابل درک می باشد و امري واقعی  است که خارج از انسان قرار دارد، و جنبه عینـی و مـنظم دارد   

و به وسیله قوانین طبیعی تغییر ناپذیر اداره می شود. قوانین طبیعی قابل کشف و پـیش بینـی هسـتند، چـرا کـه      

ارند و نظم آنها غیرقابل تغییراست. لذا امکان مدل سازي از رفتار انسان وجود دارد. ماهیت نوعی ثبات و پایداري د

شـود و رفتـار آدمـی     انسان از منظر پوزیتویسم به عنوان موجودي ذاتاً منفعت طلب، لذت جو و منطقی تعریف می

تحت تاثیر نیروها و عوامل بیرونی تعیین می گردد. به عبارت دیگر، انسان نقش آفرین نیسـت، بلکـه  نقـش پـذیر     

است و براساس توانمندي عقالنی خود سراغ کشف واقعیت ها و قوانین می رود. ،  و از آنجا کـه کشـف قـوانین بـه     

نخبگان جاي مردم را در اداره جامعه به دست می گیرنـد)ایمان،   وسیله دانشمندان صورت می گیرد، برگزیدگان و

 (.  56-67، ص 1111

از منظر معرفت شناسی مقوالتی همچون توصیف، تبیین، کشف روابط علـی و معلـولی، پـیش بینـی و کنتـرل در      

(. 110-101، ص 1110جهت بهره برداري و پاسـخ بـه نیازهـاي انسـان مطـرح مـی باشـد )علـی پـور وحسـنی،           
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وزیتویست ها با اعتقاد به اصالت عینیت، مروج علم عاري از ارزش هسـتند. یعنـی مشـاهده گـر تنهـا معتقـد بـه        پ

، 1چیزي است که می بیند، نه آنچه که ارزشها، عقاید و گرایش هـاي او را شـکل مـی دهنـد )دیرکسـن و گـارترل      

تجربی مشاهده علوم طبیعی، سعی  (. در رویکرد پوزیتویستی با بهره گیري از روش هاي کمی و1517، ص 1112

می کنند تا آن را در مطالعات انسانی به کار می گیرند. پارادایم پوزیتویستی تنها راه اعتبار و عینیت بخشیدن بـه  

علوم را تبعیت و بهره گیري از روش تجربی می داند. چرا که از نظر آنان فهم معقول تنها بایـد مبتنـی بـر روش و    

 (.  40، ص 1110علی پور و حسنی، تبیین تجربی باشد )

در رشته مطالعات برنامه درسی متفکران و نظریه پردازان گوناگون وجود دارند که از پارادایم پوزیتویسـتی اتبـاع و   

ازتزاق نموده اند. حتی می توان ادعا نمود که پیـدایش و گسـترش ایـن رشـته علمـی بـدوًا تحـت تـاثیر دیـدگاه          

، 7، کـارل برایتـر  7، رابـرت کالسـر  4، هنري هاراپ1، جیمزیوفام2، فرانکلین بابیت، چارتزمتفکرانی همچون رالف تایلر

و جان دیویی بوده است که همگی منتسب به پارادایم پوزیتویستی هستند. چـرا کـه     6، رابرت درینبن 5هیلداتاباو

، شـیوه خـط تولیـد،    اغلب آنان برمفاهیمی همچون کاربرد روشهاي علمـی، کمی،انـدازه گیـري، عینیـت، کـارایی     

استانداردهاي عینی و امثال آن در طراحی و تولید برنامه هاي درسـی و نظریـه پـردازي پیرامـون آن معتقـد مـی       

 باشند. 

دارد. از نظر آنان علـوم انسـانی مبتنـی فهـم     10و ویلهلم دلتاي1رویکر تفسیرگرایی ریشه در تفکر فلسفی ماکس وبر

همدالنه یا تفهم است و واقعیت امري ذهنی است و نه عینی. در این دیدگاه آنچه اصالت دارد، دیدگاه افـراد اسـت   

که جایگزین مشاهده گر می شود. پارادایم تفسیري در پاسخ به این پرسش هستی شناختی که چه چیـزي وجـود   

اهی انسان پرمعناست و ادراکات ما متفاوت از دنیاي طبیعی است. یعنی جهان به صـورت  دارد؟ معتقد است که آگ

ذهنی تجربه می شود و ادراک ازجهان جنبه تفسیري دارد که بـه وسـیله انسـان خلـق مـی شـود. لـذا بسـترهاي         

ارتبـاط و گفتگـو    واقعیت تفسیري کامالً  سیال و انعطاف پذیراست و افراد نیز این موضوع را در یک فرایند مـداوم 

 (.  56، ص 1111حفظ می کنند. یعنی انسان قدرت آفرینندگی در تفسیر و تحول معنا دارد) ایمان، 

در پارادایم تفسیري معرفت به مجموعه اي از گزاره هـاي حاصـل از فهـم دقیـق و روشـن پدیـده هـاي انسـانی و         

                                                   
1-Derksen and Gartrell 

2- W. W. Chartes 

3- James Popham 

4- HenreyHarap 
5- Robert Glasser 

6- Carl Bereiter 

7- Hilda Taba 

8-Robert Dreenben 

9- Max weber 

10-wilhemDilthey 
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براي درک معناي صحیح متن مـی   1انش عامه اجتماعی اطالق می شود که مستلزم توجه به فهم متعارف و رایج د

باشد. متن در معناي عام آن شامل اعمال فردي واجتماعی و بررسی جایگاه و قصد و انگیـزه آن اسـت )علـی پـور،     

(. بنـابراین واقعیـت در درون ذهـن و آگـاهی انسـان قـرار دارد و از طریـق تکامـل         107-105، ص 1110حسنی، 

(. پژوهش تفسیري به دنبال آن اسـت تـا   61، ص 1110، 2نان قرار می گیرد)حاقهکنشگران ساخته و مورد تفسیر آ

کنش هاي همه کنشگران با یک سیستم معانی مشترک قابل فهم گردد. بـه عبـارت دیگـر ، تبیـین تفسـیري بـه       

باشـد. چـرا کـه پرسـش  دومـی      «  4چرایی»است نه اینکه به دنبال پرسش « 1چگونه»دنبال پاسخگویی به سئوال 

هیتی پوزیتویستی دارد. مثالً اینکه انسان چگونه درباره خود فکر می کند، چگونه پزشک بیمار را درک می کنـد  ما

محصول فرایند غیـر کمـی    7و مانند آن ، این سئواالت را می توان در قالب تفسیر پاسخ داد. یعنی تبیین تفسیري 

ازماندهی و انتزاع معنا حاصـل مـی شـود. ایـن     است و فرآیند تحقیق غیر کمی یا همان  پژوهش با هدف کشف، س

یافته ها جنبه جهان شمولی ندارد،  بلکه متعلق و منحصر به یک موقعیت  یا مورد خاص اما بـه صـورتی عمیـق و    

( . یعنی، ماهیت معرفت در پارادایم تفسیري مبتنی بردانش عامـه اسـت   110-111، ص 1111پرمایه است)ایمان، 

دي دارد و نه تعمیمی، معرفت صرفاً از طریق حواس به دست نمی آید، بلکه بـر مبنـاي   و علم و معرفت خصیصه فر

ــذیر           ــودن از ارزش امکانپ ــاري ب ــت و ع ــی نیس ــالی از ارزش ــم خ ــت و عل ــذا معرف ــت. ل ــیر اس ــانی و تفس مع

هـاي تعامـل   (. بدین منظور محقق تفسیري بایـد از قـدرت خالقیـت و مهـارت    17، ص1111، 7نیست)سارانتاکوس

االیی برخوردار باشد تا بتواند وارد دنیاي زندگانی اجتماعی کنشگران و مردم گردد و به گردآوري اطالعـات  سطح ب

است که هدف نهایی تحقیق تفسـیري اسـت   « نظریه سازي»با معنا و در نهایت به انتزاع بپردازد. این انتزاع همان 

 (.  15، ص 1111)ایمان، 

در پارادایم تفسیري واقعیت دردرون آگاهی انسان نهفته است  و به شـکل  در جمع بندي می توان  گفت که        

ذهنی تجربه می شود. واقعیت امري است که ساخته ذهن کنشگران است. چرا کـه انسـان از منظـر ایـن پـارادایم،       

خـویش  موجودي آگاه، خالق، آزاد و داراي تجربیات زیسته و با معناست. یعنی وي سازنده معنا و محیط زنـدگانی  

است. بنابراین دانش عامه در زندگانی روزمره مردم، و نه براساس قوانین منتظم و متعین قبلی شـکل مـی گیـرد و    

نظریه ها در متن زندگانی اجتماعی نهفته است که باید کشف، استخراج و احصا گـردد. بـه طـور کلـی در سلسـله      

ادایم و سپس از پارادایم به سمت مدل مفهـومی و  مراتب معرفتی در پارادایم تفسیري حرکت ازسمت فلسفه به پار

 متعاقباً به سوي واقعیت ها صورت می گیرد. 

                                                   
1-Commonsense 

2-Hughea 

3- How 

4- Why  

5Interpretative 

6-Sarantakos 
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متفکرانی وجود دارند که برمبناي پیش فرض هاي پـارادیم تفسـیري بـه نظریـه     « علم مطالعات برنامه درسی»در 

، 1، الیـوت آیزنـر   2ریچـارد پیتـرز   ،1پردازي و انجام تحقیقات و مطالعات پرداخته اند. از جمله این افراد پل هرسـت 

(. آنان براساس پیش فرض هاي این پارادایم بـراین  60، ص 2002و امثال اینها می باشند )آیزنر،   4فیلیی فنیکس

انسـانی وجـود دارد،     7است و عالوه براینکه تکثر در معرفت« نمادکاربر»و « نماد آفرین»باورند که انسان موجودي 

(. به عالوه، معنا در بافت زندگانی اجتمـاعی و  1161، 6نیز وجود دارد )گاردنر5رهوش انسانیو تکثر د 7تکثر درمعنا

( بـه عنـوان یکـی از    1151) 1کنش افراد وجود دارد که بایستی خلق، کشف و سازماندهی شـود. ماکسـین گـرین    

یري معتقـد اسـت کـه    نظریه پردازان رشته مطالعات برنامه درسی براساس پیش فرض هاي مأخوذ از پارادایم تفس

معنا در هرلحظه به وسیله کنشی که افراد در محیط انجام می دهند خلق می شود، بـه گونـه اي کـه ایـن معنـا      »

است که همواره به دنبال خلق معنا و کشـف  10از نظر وي انسان یک موجود هوشیار « مسبوق به سابقه نمی باشد. 

خـود   11سی وجود ندارد، بلکه فراگیرنده آن را در نظام هوشیاريآن است. از نظر گرین معنا در ذات برنامه هاي در

مشـارکت   14و معنـا آفرینـی    11درمعنـا سـازي    12می سازد. به عبارت دیگر، متربی همچون یک برنامه ریز درسی 

 دارد. 

پارادایم انتقادي درعلوم انسانی با ظهور مارکسیسم ایجاد گردیـد. اندیشـمندان  عمـده ایـن جریـان افـرادي             

همچون کارل مارکس، مارکسیت ها، نومارکسـیت هـا و اصـحاب مکتـب فرانکفـورت همچـون آدورنـو، مـارکوزه و         

اده می شـود کـه  خـود آن را نیافریـده     هابرماس  هستند. آنان براین باورند که انسان در فضاي اجتماعی خاصی ز

است. این فضا از طریق ایجاد و  وضع ایدئولوژي هایی به سلطه  خود بر افراد جامعه ادامه می دهد. بـراین اسـاس،   

وظیفه علوم انسانی آن است که چنین ساختار هاي سلطه اي را شناسایی کند و درصددحذف آن برآید)علی پـور و  

 (.  41، ص 1110حسنی، 

در پارادایم انتقادي آن است که واقعیت خصیصـه اي  تـاریخی، دو سـطحی و خـارج از      17ویکرد هستی شناختی ر

انسان قرار دارد و سطح  زیرین آن مهم اسـت و بایـد  بـا تکیـه بـر سـنت هـاي تـاریخی کشـف شـوند. از منظـر            
                                                   
1- Paul Hirst 

2- Richard Peters 

3- Elliot Eisner 

4- Phillip Phenix 

5- Plurality of Knowledge 

6- Plurality of Meaning 

7- Plurality of Intelligence 

8- Gardner  

9- Maxine Greene 
10-Conscious Object 

11-Consciousness System 

12- Curriculum developer  

13Meaning Making 

14- Meaning Production 

15-Antological 
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بـه و   "آگاهی  راستین"ایستی با دادن نیز انسان داراي توانمندیهاي بالقوه اي براي تغییر است که ب 1آنتوپولوژیک 

از وي،  او را در وضعیت انقالبی قرار داد. بـه عبـارت دیگـر انسـان بـا دریافـت علـم و         "هاي کاذبآگاهی"زدودن 

(. در 112-110، ص 1161معرفت انتقادي قادر خواهد بود تـا تحـوالت اساسـی اجتمـاعی را ایجـاد کنـد)ایمان،       

واقعیت هاست کـه مکـانیزم تغییـر اجتمـاعی در آن نهفتـه اسـت. ایـن        «  طح پنهانس»پارادایم انتقادي تمرکز بر

دیدگاه حد فاصل بین اصالت عینیت و ذهنیت است، توجه به معانی ذهنی در شناخت واقعیت مهم است، اما نمی 

فریـب  "ح (. لذا مساله اصلی آن است که سط17، ص 1111توان روابط عینی واقعیت ها را انکار کرد)سارانتاکوس، 

واقعیت ها کنـار زده شـود. شـناخت واقعیـت از طریـق مشـاهده        "ساخت واقعی"براي دستیابی به  "گونه ظاهري

مستقیم امکانپذیر نیست، جهان مملو از فریب، افسانه و تحریف است و آنچه کـه قابـل مشـاهده مـی باشـد، تنهـا       

ایده طبقه حاکم است، طبقـه اي کـه ابزارهـاي    دراختیار انسانهاي قدرتمند است. یعنی ایده مسلط در هر عصري، 

تولید مادي و ابزارهاي تولید فکر را در اختیار دارد. بنابراین واقعیت الیه الیه است و محقق ا نتقادي باید الیه هاي 

(. بـه همـین دلیـل، تبیـین انتقـادي      61، ص 1111زیرین، پنهان، عمیق و غیرقابل مشاهده راکشف نماید)ایمان، 

 تبیین تضاد است و جنبه دیالکتیکی براي توضیح و تحلیل تغییرات و تحوالت اجتماعی دارد. مبتنی بر 

هدف تحقیقات انتقادي ایجاد تغییر درجهان اجتماعی است. لذا متفکر انتقادي باید به دنبال ورود به سطح زیـرین  

هاي کاذب را برمالسـازد و بـه مـردم     واقعیت ها باشد و روابط اجتماعی را آشکار سازي کند، افسانه ها و یا آگاهی

نشان دهد که زندگانی آنان چگونه باید باشد و چگونه می توانند بـه آن برسـند، یعنـی چگونـه شـرایط موجـود را       

تغییر دهند. لذا در این دیدگاه تبیین انتقادي واقعیت ها در راستاي توانمندسازي مردم بـراي تسـلط بـرآن اسـت     

مین دلیل باید آگاهی و ایده هاي کاذب از جامعه حذف شود. چرا که انسـان خـالق و   (. به ه65، ص 1112، 2)التر

توانادر ایجاد تحوالت است و منتقد قدرت و ساخت هاي نابرابري است که برمردم تسلط یافتـه و موجـب اسـتثمار    

هـاي  آگـاهی »(. به عبارت دیگر، همه کوشش انتقادیون آن اسـت کـه   15، ص 1111آنها شده است )سارانتاکوس، 

تبدیل کند و ایـن امـر در فرآینـد یـادگیري     « 4هاي راستین آگاهی»که بر مردم مستولی شده است را به « 1کاذب

انتقادي درجامعه اتفاق می افتد. این یادگیري در خدمت رهایی از محدودیت ها و فریب هـا درجامعـه قـرار  مـی     

 (.  272، ص 1112، 7گیرد )سی یر

است که می توان براي اعمال سلطه یا بهبود شرایط دیگران از آن اسـتفاده  « قدرت»ت نوعی از این دیدگاه  معرف 

رفت و لذا نقـش یـک روشـنفکر انتقـادي کسـب و      « موعد»باید سراغ واقعیت « موجود»کرد. با معرفت از واقعیت 

                                                   
1- Anthoropologic 

2-Lather 

3- False Knowledge 

4- True Knowledge 

5- Sayer 
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به  همین قیـاس اسـت    انتقال آگاهی و معرفت هاي راستین انتقادي و انقالبی براي ایجاد تحوالت اجتماعی است.

است را از تعلیم و تربیت مرسوم و مبتنی بر مدل  "آگاهی و آزادي بخشی "که می توان تعلیم و تربیتی که کانون 

از یکدیگر منفک نمود. تعلیم و تربیت راستین مردم را به شعور و شور انقالبی فرا مـی خوانـد.    "استعماري"بخشی 

استضعاف، سکوت و فرمانبرداري فرا مـی خوانـد. تعلـیم وتربیـت کـاذب نظـام       اما تعلیم وتربیت کاذب مردم را به 

فرمانده و فرمانبرداري راتداوم می بخشد و تعلیم وتربیت سکوت، استعمار و استثمار است. چرا که فرایند اسـتعمار  

کـاري کـه   فکري به استضعاف همه جانبه و در نهایت موجب فراهم آوردن شرایط استثمار و بهره کشی می شـود،  

 البته قدرت و ثروت استکباري و ظالمانه را تقویت ، تحکیم و تداوم می بخشد. 

، لـوئیس  4، هنـري ژیـرو  1، مایکل ایل2، ایوان ایلیچ 1در رشته مطالعات برنامه درسی متفکرانی همچون پائولوفریره 

گاههاي خود را در حـوزه تعلـیم   و دیگران وجود دارند که تحت تاثیرپیش فرض هاي پارادایم انتقادي دید 7آلتوسر

(. آنان براین باورند کـه سـاختارهاي طبقـاتی    57-57، ص 1111وتربیت و برنامه درسی مطرح نموده اند)مرزوقی، 

اجتماعی موجود باعث تسلط طبقات باالتر بر طبقات پایین تر می شود و لـذا افـراد تحـت سـلطه بایـد       -اقتصادي

(. مایکل 116، ص 1117، 5روي آورند )اسلیتري « 7تعلیم وتربیت آزادیبخش»براي رهایی از این وضعیت به نوعی 

( تعلیم و تربیت را فعالیتی ذاتاً سیاسی می داند. وي معتقد است که مـدارس و برنامـه   114، ص1157مایکل اپل )

اي  هاي درسی و دانش هاي آشکار و پنهان درون آن، در باز تولید نظم اجتماعی طبقاتی تـأثیر دارنـد و بـه گونـه    

موثر نابرابریهاي اجتماعی، طبقاتی، نژادي و جنسیتی را ابقا می کنند. از نظر اپل نظام فرهنگی و تربیتی  عنصري 

(. از نظـر  1، ص1117باشـد )اپـل،   مهم و استثنایی در حفظ روابط سلطه و استعماري درجوامع سـرمایه داري مـی  

قوه اي براي ایجاد تغییرات اجتماعی هسـتند و معلمـان   ( مدارس و برنامه هاي درسی ابزار بال62، ص 1112ژیرو )

هستند که با عالئق سیاسی و ایدئولوژیکی خود سعی در مشروعیت بخشیدن بـه  « 6روشنفکران تحول آفرین » نیز

 ارزشهاي مورد نظر را دارند. 

منظر هستی شناسی  مواضع خود را مطرح نموده است و از 1پارادایم پست مدرنیسم که عمدتاً در مقابل مدرنیسم 

، ص 1161، 10براین باور است که هیچ واقعیتی عینی نیست و امکان دسترسی بـه آن نیـز وجـود نـدارد)گلن وارد    

                                                   
1- Paulo Freire 

2- Ivan Illich 

3- Micheal Apple 

4- Henry Giroux 

5- Louis Althusser 
6- Liberating Pedagogy 

7- Slattery 

8-Transformative 

2-Modernism 

3- Glenward 

4- Marsh and Stocker 
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خـود  »(. به عبـارت دیگـر، ادراک حقیقـت مطلـق و یـا حقیقـت نسـبی کـه در مدرنیسـم برعهـده عقـل            75-52

شـکل مـی گیرنـد.    « گفتمـان هـا  »قـایق در  است،  در پست مدرنیسم مردود تلقی می شود و به جاي آن ح«بنیاد

منظور از گفتمان سیستمی از معانی هستند که فهم مردم در جهان و جامعه بر مبناي آن شکل می گیـرد. یعنـی   

، 1165، 1معنا می یابـد و تفسـیر مـی گردد)مـارش و اسـتوکر     « آّبژه»شود که طی آن گفتمان به روشی اطالق می

ن گفتمان ها نشان از ماهیت جوهرسـتیزي پسـت مدرنیسـم دارد. چـرا کـه      (. شکل گیري معنا در درو117-117

اندیشه ها و معانی در گفتمان ها شکل می گیرند نه در ذهن انسان ها. گفتمان ها تصورات و فهم ما را از واقعیـات  

جهان شکل می دهند و چنـین وانمـود مـی کننـد کـه فهـم انسـانی همـواره گفتمـانی انـد و لـذا امـري نسـبی              

 (.  171، ص 1155ند)هوارت، هست

پست مدرنیست ها به نسبی بودن حقیقت، عدم و جود هرگونه واقعیت نهایی، شک اندیشی، تکثر گرایی فرهنگی، 

زبان گرایی)زبان جایگزین عقل می شود(، نفی کلیت گرایی ، توجه به عنصر غیریت و دیگران، عدم تعیّن، قداسـت  

ست و از گفتمان هاي چند گانه مشتق می شود(، عدم اطمینان بـه پیشـرفت   زدایی، هویت سیّال )که قابل تغییر ا

(. در پارادایم پسـت مـدرنی بـا    15-27، 1161عقالنیت، علم و واقعیت هاي عینی اعتقاد دارند)فرمهینی، فراهانی، 

فتمـان  انکار واقعیت هاي عینی برتفسیرپدیده هاي اجتماعی تاکید می گردد. واقعیت در طـی زمـان و در قالـب گ   

هاي مختلف ساخته می شوند و به شیوه هاي گوناگونی تفسیر می شوند. از این  رو واقعیت مطلقـی وجـود نـدارد،    

(. به عبـارت دیگـر، افـراد مـی تواننـد      1110بلکه این واقعیت ها در گفتمان ها ساخته می شوند )افضلی  وامیري، 

 سیر به طور نسبی معتبر هستند. تفسیرمتفاوتی از واقعیت ها داشته باشند که همه این تفا

است و انسـان  « زبان»واقعیتی وجود ندارد و آنچه هست و آنچه درباره آن صحبت می کنیم 2به عقیده میشل فوکو

در  درون زبان سخن می گوید.  لذا واحد هوشیاري یعنی فاعل شناسایی یا انسان، هویت و هوشیاري یکپارچـه اي  

(. بنـابراین تاکیـد برشـناخت    107، ص 1162، 1ختمند شده است )بـه نقـل ازوبسـتر   ندارد، بلکه به وسیله زبان سا

جهان به وسیله زبان می باشد، چرا که زبان ابزار توصیف عینی جهان نیست، بلکه وسیله شناخت آن است. ازمنظر 

اص زبـان و  پست مدرنیسم انسان فاقد هرگونه جوهر از پیش تعیین شده است واساساً از طریق روابط اجتماعی خـ 

تـوهمی بـیش نیسـت)فرمهینی فراهـانی،     « انسـانیت مشـترک  »فرهنگ شکل می گیرد. به همین دلیـل انگاشـت   

نیسـت  « سرور کائنـات »(. بنابراین انسان  فاقد هرگونه رسالت و مسئولیت است. چرا که انسان 75-77، ص 1161

اسـت کـه از   « موجـود »یعنـی تنهـا    است. انسان تنها اهمیتش به مواجهه بـا هسـتی اسـت،   « شبان هستی»بلکه 

می پرسد. لذا مساله اصلی انسان بودن یا نبودن نیست، بلکه آن است که چگونه باشد، یعنی چه چیـزي  « هستی»

                                                   
5-Micheal Fouclut 

6-Webster 
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 (.  112، ص 1167را انتخاب کند)احمدي، 

 حقیقت از منظر پست مدرنیسم امري شخصی و نسبی است و واقعیت نیز پیچیده تراز آن است که تصور می شـود 

و امري عینی نیز نمی باشد. واقعیت مطابق با نیازها، عالیق و نسبت هـاي فرهنگـی خـود شـکل مـی گیـرد. لـذا        

معرفت شناسی و روش شناسی پست مدرنی مبتنی بر تفسیر است و به توضیح بی طرفانه تجربیات عـاري ازپـیش   

و مبنـاي ثابـت و خدشـه ناپـذیري     فرض هاي نظري، باوري ندارد. لذا معرفت و شناخت وابسته به تفسیرگر اسـت  

براي دانش وجود ندارد. پست مدرنها به زبان واحدي براي گزارش امورجهان قائل نیستند. از منظر آنان زبـان نیـز   

امر شفافی نیست و نمی توان جهان را بی واسطه آنچنان که هسـت، دریافـت. بلکـه تنهـا مـی تـوان آن را تفسـیر        

 (.  117-115، ص 1167کرد)معینی علمدار، 

در رشته مطالعات برنامه درسی نیز برخی از صاحبنظران با اتکا به پیش فرضها و اصول مورد نظـر پـارادایم پسـت    

و  1، چـري هـولمز  2، تاب مـن 1مدرنی، دیدگاههاي خود را مطرح نموده اند. در این رابطه افرادي همچون دایگنالت

تالش نمودند تا دیدگاههاي مـرتبط بـا پسـت مدرنیسـم را وارد حـوزه مطالعـات برنامـه         10دیگران در اوایل دهه 

(. اما تالش براي مطالعه برنامه درسی به عنوان یک مقوله پست مدرنی بـه  17، ص 1111درسی نمایند ) مرزوقی، 

کـه  « 7برنامـه درسـی تحـول آفـرین     »تحت عنـوان  ( آغاز گردید. وي دراین باره مدلی 1166) 4وسیله ویلیام دال 

تاکید دارد، را مطرح « 5نظم گریزي»را نشان می دهد و بر مفهوم   7نوعی خروج از تفکر مبتنی برعقالنیت فن گرا 

نمود. از نظر وي نظم جدید در مقایسه با تلقی هاي پیشین پیچیده تر، تکثرگرا و غیرقابل پیش بینی است. از نظر 

تلقی میشـود ) بـه    6تحول شخصی »درسی امري از قبل تعیین شده نیست، بلکه به عنوان مرحله اي از  دال برنامه

 (.  416، ص 1117، 1نقل از پاینار

ــتاینبرگ   ــو و اش ــدل                       1111) 10کینچل ــوان م ــت عن ــدرنی تح ــت م ــی پس ــه درس ــاخت برنام ــراي س ــدلی ب ( م

معلمـان و متربیـان، عـدم تاکیـد      12ئلی همچـون خویشـتن اندیشـی    ارائه نمودند که بر مسـا «  11تفکر فراصوري»

برتجارب گروههاي مسلط به عنوان معیار عرضـه تجـارب، کنارگذاشـتن آزمونهـاي اسـتاندارد و تاکیـد بـر کسـب         

( برخـی از  222-224، ص 2007به جاي تاکید بر حفظ و یادآوري را مورد توجه قرار دادند. اسـلیتري ) « شناخت»

                                                   
1-While Daignault 

2- Peter Tabman 

3-  Chary Holmes 

4- William E. Doll 

5- Transformative Curriculum 

6- Technical Rationality 
7-Chaotic 

8- Rersonal Transformation 

9- WillioamF. Pinar 

10-J. kincheloe and S. Steinberg 

11-Post formal Thinking 

12- Self- Reflection 
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ر پارادایم پست مدرنی را در برنامه درسی مطرح می سازد. از این منظر، برنامه درسی باید بـه گونـه   اصول مورد نظ

درگیرنماید، فرآیندي که آدمی توانایی آن را دارد. لذا آموزش نـوعی سـفر   « 1فرآیند شدن»اي باشد که افراد را در 

فاتی دست یابند. به طور کلی می توان گفت که اکتشافی معلم همراه با متربیان تلقی می شود که به نتایج و اکتشا

توجه به افق هاي وسیع تر معرفتی و انسان شـناختی، تکثرگرایـی فرهنگـی، مقولـه عـدالت، آزادسـازي، تحـول و        

اجتناب از استیالي فرهنگی گروههاي مسلط ازجمله تاکیدات پست مدرنی در برنامه هاي درسی اسـت )مرزوقـی،   

 (.  55، ص 1161

ي کلی باید گفت که پارادایم هاي چهارگانه پوزیتویسـتی، تفسـیري، انتقـادي و پسـت مـدرنی نقـش       درجمع بند

هاي زمانی نقـش یکـی   اساسی در توسعه رشته مطالعات برنامه درسی ایفا می کنند. هر چند که در برخی  از برهه

مه درسی در بدو پیدایش به عنوان از پارادایم هاي مذکورتعیین کننده تر بوده است. براي مثال رشته مطالعات برنا

یک رشته علمی عمدتاً متأثر از پاردایم پوزیتویستی بوده است. اما پس از فرآیند شکل گیري سایر پارادایم هـا بـه   

تناوب به تناسب زمانی درتوسعه علمی و تحقیقات این رشته نقش آفرین بوده اند. به هر حال، اساسی آن است که 

پردازان تحت تاثیر پیش فرض هاي این پارادایم ها و در ذیل آنها قابل بررسـی و تفسـیم   دیدگاههاي نظري نظریه 

توان گفت، هرکـدام از پـارادایم هـاي مـذکور بخشـی و سـطحی از دانـش علـم         بندي می باشد. و از این منظر می

 اند.  مطالعات برنامه درسی را تولید و توسعه بخشیده

 

 درسی در ایرانروند توسعه رشته مطالعات برنامه 

در ایران، حدود قریب بـه چهاردهـه را   « علم و رشته مطالعات برنامه درسی»تاریخچه ایجاد، شکل گیري و توسعه 

پشت سرگذاشته است. آنچه دراین فرایند قابل توجه است آن است که در ایران حاکمیت پارادایم هـاي چهارگانـه   

وریت پارادایم پوزیتویستی همراه با اندکی عنایت بـه  سـایرپارادایم   عمدتاً متأثر از مح« رویکرد ترجمه اي»البته با 

اثر ترجمه اي و تالیفی در حوزه برنامه درسی در ایران نشان می دهد کـه   400ها بوده است. تحلیل کلی قریب به 

ی  گـردآوري  درصد آثار مذکور را تشکیل می دهند نیز اغلب به نـوع  20اوالً، کتابهاي تالیفی که در حدود کمتر از 

انـد. ثانیـاً ، بخـش    و بازتولید دیدگاههاي صاحبنظران خارجی با اندکی شرح و بسط ویا سازماندهی مجدد پرداخته

عمده اي از آثار مذکور عمدتاً درباره فنون علمی طراحی برنامه ها و دوره هاي تحصیلی مـی باشـد. ثالثـاً، در آثـار     

ه داشته باشد، بسیار معدوداند. رابعاً، در برخی از این آثار همچنـان بـر   تالیفی منابعی که جهت گیري نظریه پردازان

تلفیق غیر تخصصی مفاهیمی همچون برنامه ریزي درسی و آموزشی تاکید دارند. خامساً، شاکله اصلی آثـار برنامـه   

 درسی در ایران ترجمه اي هستند. 

                                                   
1- Becoming Process 
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ه داراي فقرجدي نظریه پردازي است، الزم است کـه  به طور کلی رشته مطالعات برنامه درسی در ایران عالوه برآنک

در ابعاد پارادایمی، نظریه پردازي، آموزشی، پژوهشی و ترجمه اي مورد آسیب شناسی اساسی قـرار گیـرد. مضـافاً،    

در محافل داخلی هنوزمرزبندي مشخصی نیز به لحاظ تعلـق محققـان و مدرسـان دانشـگاهها در رشـته مطالعـات       

نمی باشد. همچنین، به نظر مـی رسـد   « تعیّن یافته»، به هیچ پارادایمی «ترجمه»ل حاکمیت برنامه درسی به دلی

که زمان عبور از مرزهاي ترجمه و ورود به عرصه تولید علم در رشته مطالعات برنامـه درسـی  در ایـران، هنـوز راه     

تـوان  . درجمع بندي اجمالی میدراز و ناپیموده فراوانی فرا روي متخصصان و محققان این رشته وجود داشته باشد

 موارد زیر را در خصوص روند توسعه رشته مطالعات برنامه درسی در ایران مطرح نمود:

محصور است و ورود جـدي و قابـل اعتنـایی    « ترجمه گرایی»رشته مطالعات برنامه درسی همچنان درمحدوده  -1

 به فرآیند تولید علم و نظریه پردازي نداشته است.  

بی عمدتاً  مبتنی بر سالئق  و عالیق مترجمان صورت گرفته است نه براساس رویکرد نظري یـا  ترجمه کتب غر -2

 پارادایمی آنان، به عالوه، درترجمه ها و معادل یابی ها نیز مشکالت فراوانی مشاهده می گردد. 

ارد و جهت گیري نظري متخصصان، محققان و مدرسان دانشگاهی اغلـب نـامتعین و عمـدتاً جنبـه التقـاطی د      -1

 التزام و تعلق پارادایمی خاصی را نشان نمی دهد. 

به دلیل عدم تعیّن پارادایمی و مشخص نبودن نبست فعالیتهاي علمی بـا تعلـیم  وتربیـت کشـور، کاربردهـاي       -4

 متعینی نیز براي این فعالیتها به نحو نظام مند قابل تصور نمی باشد. 

مشکالت توسعه علمی رشته مطالعات برنامه درسی در تمامی سطوح ترجمه، تالیف، تحقیق و آموزش متعدد و  -7

 همچنان الینحل باقی مانده است. 

تالیف ها نوعی گردآوري و بازسازماندهی مجدد مفـاهیم و دیـدگاههاي صـاحبنظران خـارجی اسـت و فرآینـد        -7

 تولید علم را تسهیل نمی نماید. 

ه مطالعات برنامه درسی فاقد تعلقات پارادایمی است و روند حاکمیت روش شناختی پارادایم هـا  تحقیقات حوز -5

 توان رصد و ارزیابی نمود. ها را نمیرا به نحو مدوّن در انجام پژوهش

نظریه زدگی ناقص و عدم اشراف نظري برپارادایم هاي توسعه علم در رشته مطالعـات برنامـه درسـی در میـان      -6

حققان و مدرسان  معضلی مشهود و قابل توجه می باشد.  بدیهی است که این مشکل آمـوزش رشـته   متخصصان، م

 مطالعات برنامه درسی را نیز به نحو جدي و منفی تحت تاثیر قرار داده است. 

را برطـرف نمایـد و ارتبـاط    « نظـر و عمـل  » رشته مطالعات برنامه درسی در ایران نتوانسته است فاصـله میـان   -1

 تقن و وثیقی بین آنها برقرار نماید. تخصصی، م

جایگاه متخصصان و فارغ التحصیالن رشته مطالعات برنامه درسـی در صـحنه اجـرا و عمـل چنـدان متعـیّن،       -10
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 تخصصی و تعریف شده، نمی باشد. 

Some Reflections on "the Philosophy of Curriculum Science” as a Neglected Domain: An 

Approach to the Scientific Paradigms in the Field of Theorizing and Research of curriculum 

studies  

Rahmatallah. Marzooghi
1
 

Abstract: Review of research and scientific documents indicate that curriculum scholar’s have 

paid a little attention to study of the philosophy of curriculum science independently. Therefore, 

this article will study the areas and boundaries of "the philosophy of curriculum science” as one of 

the domain in “Philosophy of Science". In addition, dominant Paradigms of theorizing and research 

also will be analyzed in the world and in Iran. Tentative conclusions showed that research and 

development in curriculum studies is based and rooted in all of paradigms of science, although not 

parallel, sequential and sometimes in contrast, but general trend has been productive for the 

discipline, increasingly. 

Keyword: Philosophy of science, Philosophy of Curriculum Science, Paradigms, Paradigm of 

Science.  
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 معنا و حدود فلسفه برنامه درسی پنهان 

 

  8کشاورزيفهیمه ، 3دکتر رحمت اله مرزوقی

 

 چکیده

برنامه درسی پنهان یکی از انواع برنامه هاي درسی است که مورد توجه محققان و صاحبنظران رشته مطالعات  

برنامه درسی قرار گرفته است و مباحثی پیرامون دیدگاهها، نظریه ها، و جوه و ابعاد آن مطرح شده است، اما کمتر 

شده است. در این نوشتار تالش خواهد شود تا ضمن بررسی  آن توجه "فلسفی"به مباحث و پیش فرض هاي 

اجمالی مفهوم، ابعاد و انواع برنامه درسی پنهان، رویکرد و زمینه هاي فلسفی آن مورد بررسی قرار گیرد. مضافاً، 

چگونگی بسط مفهومی و تحقیقات پیرامون برنامه درسی پنهان در آثار علمی و تحقیقاتی داخل کشور نیز مورد 

نخست در پارادایم « فلسفه برنامه درسی پنهان»جه قرار خواهد گرفت. جمع بندي کلی آن است که مقوله تو

انتقادي، و پس از آن در پارادایم پست مدرن قابل بررسی  و مطالعه می باشد. به عالوه، دستاوردهاي علمی و 

یقات مرتبط با حوزه برنامه درسی عملی این نوشتار نیز در حوزه شناخت بنیان هاي فلسفی و همچنین در تحق

 پنهان قابل استفاده خواهد بود.

 برنامه درسی پنهان، فلسفه برنامه درسی پنهان، پارادایم انتقادي ، رویکرد پست مدرن   : کلید واژه
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 بازگشـت دارد.  در ایـن دوران   1160تـا   1150هـاي  پیشینه مباحث مرتبط با مقوله برنامه درسی پنهان بـه دهـه  

 7نومارکیست هـا »و « 4مقاومت»، «1بازتولید»بحث درباره  این مقوله عمدتاً موضوعی بود که به  وسیله نظریه هاي 

( به کارگرفتـه شـد از   1176) 5(. این واژه نخست به وسیله فیلیی جکسون26، ص 1161، 7مطرح گردید )لینچ « 

ماهیت ارزیابانه »، « ماهیت جمعی کالس درس» نظر وي برنامه درسی پنهان داراي کارکردهایی است که ناشی از
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 2(، سـایندر  1151) 1در مدرسـه مـی باشـد. صـاحبنظران دیگـري همچـون آیزنـر        «روابط نابرابر قـدرت  »و « آن

(، آترتـون  2000)5(، آهـوال 2000) 7(، آسـبروکس  1161) 7(، ژیـرو  1161) 4(، واالنـس  1161)  1(، مارتین1150)
 (  و مانند اینها، نیز به بحث و بررسی پیرامون برنامه درسی پنهان پرداخته اند. 2006)1(، السون 2002)6

اما باید اذعان نمود که علیرغم تالش هاي فراوان و برخـی اخـتالف نظرهـا پیرامـون تعریـف و ابعـاد برنامـه                

پرداخته نشده اسـت. موضـوعی   « فلسفه برنامه درسی پنهان »درسی پنهان، به نحو مبسوط و یا مستقلی به مقوله 

-که طرح آن می تواند نقشی بسیار اساسی در تعیین معنا، مبنا ،حدود و ثغور این مفهوم داشته باشد. مضـافاً، مـی  

توان ادعا نمود که فهم هاي متنوع و بعضاً ناقص و غیرعمیق از مفهوم برنامه درسی پنهان ناشی از عـدم توجـه بـه    

 ن  است.  بنیاد و بنیان هاي فلسفی آ

 

 فلسفه برنامه درسی پنهان

 "بـه عنـوان    11و پسـت مـدرنی   12، انتقـادي 11، تفسـیري 10بدیهی است که پارادایم هاي چهارگانـه پوزیتویسـیتی  

14هاپارادایم
و یا هماهنگ، نقـش عمـده اي دررونـد    « متوازن»هرچند نه به شکل « قرارگاه هاي تولید علم »و یا  "

، 17داشته اند. مضافاً ، پارادایم هاي مـذکور در مواضـع هسـتی شناسـانه    « درسیعلم برنامه »شکل گیري و توسعه 

داراي تفاوت هاي مهمی هستند. اما آنچه مهم به نظر مـی   16و روش شناسانه  15، معرفت شناسانه17انسان شناسانه

ی از مقوالت رسد آن است که هرکدام از پارادایم هاي مذکور رویکردها وتاکیدات  خاص و یا اختصاصی درباره برخ

« پارادایم انتقـادي »نیز داشته اند. امري که بدواً به وسیله « برنامه درسی پنهان»و مفاهیم علمی از جمله  موضوع 

 مورد تاکید و توجه قرارگرفته است.

چیست؟ یا چـه چیـزي وجـود دارد؟ بـراین     « واقعیت»پارادایم انتقادي در پاسخ به این پرسش هستی شناسانه که 

                                                   
1- Eisner 

2- Synder 

3- Martin 

4- Vallance 

5- Giroux 

6- Ausbrooks 

7- Ahola 

8- Atherton 

9- Lawson 

10- Positivistic  

11- Interpretative  

12-Critical  
13- Post modernistic 
14 - Paradigms 

15- Ontological 

16- Anthropological 

17- Epistemological 

18- Methodological 
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امري مادي و خصیصـه اي تـاریخی، دو سـطحی و خـارج از انسـان قـرار دارد کـه سـطح         « واقعیت»که  باور است

(. براسـاس ایـن   70-71، ص 1166آن مهم است، و باید با تکیه بر سنت هاي تاریخی کشف شود)ایمان، « زیرین»

ظاهري در واقع معلول زیـر  دیدگاه، واقعیت ها اگرچه به سادگی قابل روئیت می باشند، اما پدیده هاي اجتماعی و 

هستند که تنها با تعمق در آثار و پیامدهاي آنها و با بهره  گیري از یک «غیرقابل مشاهده»و « پنهان»ساخت هاي 

، ظـواهر  2ست و نه با روساخت هـا 1قابل شناسایی هستند، به عبارت دیگر، اصالت با زیرساخت ها« نظریه انتقادي»

علت اصلی تحوالت و آکنده از تضادها و تعارضات درونی غیـر قابـل مشـاهده    « ازیرساخت ه»و کلیات آن. چرا که 

(. به عالوه، مشارکت انسان در ایجـاد پدیـده هـاي اجتمـاعی مبتنـی      122، ص 1110هستند )علی پور و حسنی، 

(. 57، ص 1115، 1برسنت هاي تاریخی است که زیرساخت واقعی و پنهـان اجتمـاع را شـکل مـی دهنـد )نیـومن      

دارد که به صورت پیوسـته و بـه وسـیله عوامـل اجتمـاعی، سیاسـی و       « تاریخی»خصیصه اي «  واقعیت»راین بناب

فرهنگی شکل داده می شود. به همین دلیل، واقعیت پیچیده در زمان است و امکان دارد که از ظواهر فریبنـده اي  

 "سـطح ظـاهر  "آن  تعیـین کننـده    "ینالیه زیر"برخوردار باشد، در حالیکه ساخت واقعی آن غیر قابل مشاهده و 

(. در واقع تضاد، تنش و تناقض در بردارنـده ماهیـت واقعیـت مـورد     121، ص 1110می باشد )علی پور و حسنی، 

 (.  55، ص 1166نظر پارادایم انتقادي است و همین امر نیروي محرکه تحوالت اجتماعی است)ایمان، 

شود که داراي توانمندهایی همچون خالقیت و سـازگاري مـی باشـد.    انسان در پارادایم انتقادي موجودي تلقی می 

آنهـا را  « آگاهی کـاذب »یعنی انسان ها نیروهاي بالقوه اي براي تغییر دارند که باید با دادن آگاهی به آنها، سطوح 

واره است و واقعیت هاي اجتمـاعی همـ  « فعال»در آیند. نقش انسان دراین فرآیند « انقالبی»شکست تا به وضعیت 

صـورت مـی گیـرد کـه بـا هـدف       « قدرتمنـدي » در حال تغییر و تحول اند. اما ساخت واقعیت ها به وسـیله افـراد  

دستکاري شرایط و شستشوي مغزي دیگران براي تسخیر دنیاي ذهنی آنان، ودر راستاي منـافع خـود انجـام مـی     

آگـاهی  »را مبنـاي  « 4دانـش عامـه   » (. به همین دلیل پارادایم انتقادي121، ص 1110دهند) علی پور و حسنی، 

هاي زیرین واقعیت توجه و شناخت آن،  براي موضع گیـري علمـی   داند که البته براي دستیابی به الیهمی« 7کاذب

 (.26، ص 1111دانشمندان ضروري است )ایمان، 

. چـرا کـه سـاخت و    درعلم و پژوهش را یک افسانه و امري غیر انسانی تلقی می کند« بی طرفی»پارادایم انتقادي 

، ریشه در خالقیت جمعی انسـان هـا دارد و مملـو از ارزش، عقایـد و باورهـاي خـاص       «واقعیت»سازه هاي انسانی 

است. لذا، همه پژوهش هاي علمی متکی برعناصر ارزشی هستند که در پارادایم هاي علم منظور شده اند. اما مهم 

                                                   
1-Substructures 

2-Superstructures 

3- Neuman 

4- Commonsense 

5-False Consciousness 
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ش هاي انسانی نظیر رهایی بخشی، توانمند سازي، نفی اسـتثمار  آن است که این ارزش ها تا چه حد سازگار با ارز

و نابرابري هستند. بنابراین باید تصویري صحیح از واقعیت ارائه گـردد کـه ارزش هـا در ذات و ماهیـت آن نهفتـه      

 (.  172، ص 1167، 1هستند، و این ارزش ها از خصیصه  اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، نیز برخوردارند )هاردینگ

دارد. ایـن اندیشـه ابتـدا تحـت تـاثیر       2ول حاکم برپارادایم انتقادي ریشه در سنت فلسـفی و فلسـفه مارکسـیم   اص

مارکس بود و بعدها به وسیله فرویـد، آدورنـو، فـروم و مـارکوزه مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت. ایـن رویکـرد عمـدتاً            

، 1111، تحلیل فمنیستی و روانکاوي رادیکال تاکید دارد)ایمان، «تحلیل طبقاتی»، «تضاد»برمباحثی تحت عنوان 

واقعیـت و نـه در سـطح ظـاهر آن،      "پشت پـرده "بط سلطه گر و زیر سلطه در مناسبات (. از این منظر، روا52ص 

فعال و برقرار است، و در سطح فرهنگ نیز متاثر از این بستر، آگاهی از روابط نامتعادل شکل می گیرد. لـذا فهـم و   

زایش یابـد. ایـن   باید به عمق واقعیت منتقل گردد تا قدرت تشخیص طبقه تحت سلطه اف« سطح ظاهر»آگاهی از 

می تواند اشکالی از گفتگو  را براي تغییر وضع موجود ایجاد و گسـترش   1قدرت تشخیص درست یا آگاهی راستین

(. از این منظر، رویکرد انتقادي به دنبال توانمند سازي انسان براي غلبه  برمحدودیتهاي 2000،  4دهد )لیتل جون

 (.1165 ،7نژادي، طبقه  وجنسیت در جامعه است )فاي 

پژوهشگران پارادایم انتقادي به دنبال مطالعه علمی نهادهاي اجتماعی و تربیتی و تحـوالت آنهـا از طریـق تفسـیر     

معانی زندگانی اجتماعی، خصیصه تاریخی سلطه، بیگانگی، تعارضات، نقد اجتماعی و آگاهی کـاذب  هسـتند)مارو   

ري چگونگی تفکر مردم و تشویق آنان بـه تعامـل، شـکل    (. محقق انتقادي به دنبال پی گی225، ص 1114، 7برون 

گیري شبکه هاي اجتماعی، فعال شدن  گروههاي کـنش محـور و کمـک بـه افـراد در بررسـی شـرایط اسـت. در         

تاکید دارد. لـذا نقـش انسـان و    « فرآیند»نیست، بلکه بر اصالت « نتیجه »پژوهش انتقادي محقق به دنبال اصالت 

تـوام   "انسانی"داشتن ، با ویژگی  "ابزاري"ی اهمیت می یابد و پژوهش به جاي خصیصه ساخت و سازه هاي انسان

گردد. این پژوهش براساس مسئولیت پارادایم انتقادي که همانا رهـایی بخشـی، توانمنـد سـازي و رفـع سـلطه       می

شـود کـه منـافعی    تاکیـد مـی   « نـابرابري »اززندگانی است، انجام می پذیرد. در این پارادایم بر پیش فرض وجـود  

متعارض در آن نهفته است. لذا پژوهش انتقادي کوششی براي فهم واقعیت و درجهـت تغییـر آن اسـت. بنـابراین،     

 -قـدرت »پژوهش خارج از فضاي سیاسی و اجتماعی انجام نمی پذیرد، بلکه به دنبال دامن زدن بـه یـک گفتمـان    

« اسـتثمار »عی است. نظریه مارکس که تمرکز برماهیت براي افشاي رابطه سلطه و ستم در زندگانی اجتما«  محور

در روابط طبقاتی دارد، نیز مبناي هویت انتقادي این نظریه اسـت کـه تنهـا درصـدد ترسـیم سـطحی از اسـتثمار        

                                                   
1- Harding 

2- Marxism 

3-True cosciouseness 

4-LittleJohn 

5- Fay 

6- Morrow and Brown 
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(. به طور کلی می توان گفت کـه  54-57، ص 1111نیست، بلکه به دنبال تغییر روابط بنیادي قدرت است )ایمان، 

ارادایم انتقادي شناخت ساختارهاي قدرت و چگونگی رابطه آن با جامعه اسـت. از ایـن منظـر،    هدف مطالعات در پ

 رسانه ها و نهادهاي تعلیم وتربیت از مهمترین منابع کنترل اجتماعی به حساب می آیند.

نظـر ایـن   گونه که بیان گردید پارادایم انتقادي ریشه در فلسفه مارکسـیم ماتریالیسـت دیالکتیـک دارد. از م   همان

پارادایم و براساس فلسفه مادي مکتب مارکسیسم، واقعیت هاي جهان امور مـادي و از منشـاآن هسـتند. واقعیـت     

هاي اجتماعی نیز خصیصه اي اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اما جنبه تاریخی دارند. به عالوه، واقعیت هـا داراي دو  

راي شناخت الیه هاي درونی باید از سـطح آگـاهی هـاي    دارند و ب« زیرین و پنهان»و الیه « ظاهري»سطح و الیه 

ظاهري و کاذب عبور کرد. انسان از منظر پارادایم انتقادي موجودي با قابلیت هاي گوناگون سـلطه گـري و سـلطه    

پذیري، فعال، فرهنگ ساز و خالق است. وي خـود خـالق محـیط و فرهنـگ از یـک سـو، و محکـوم و گرفتـار در         

آگـاهی و معرفـت   »خود ساخته، ازسوي دیگر است. معرفت و آگاهی نیز بـه دو دسـته    فرهنگ و ساخت اجتماعی

 دسته بندي می گردد.« آگاهی و معرفت کاذب»و «  حقیقی

در این باره باید اذعان نمود که پیشینه فلسفی برنامه درسی پنهان به فلسفه مارکسیسم و در ذیل آن به  پـارادایم  

ارد. اما اگر چه در سنت مارکسیسم کالسیک بر اقتصـاد تاکیـد مـی گردیـد، ولـی      بازگشت د« تولید علم»انتقادي 

با رویکـرد   1صاحبنظران نومارکسیستی تاکید خود را بر فرهنگ و به تبع آن نهادهاي تربیتی گذاشتند. پیرو بوردیو

نگ دلخواه گـروه  نومارکسیستی خود براین باور است که مدرسه یکی از نهادهاي تربیتی است که به وسیله آن فره

گـروه هـاي   « 2خشونت نمادین»مسلط به سایرگروههاي اجتماعی منتقل می شود. وي از این عمل به عنوان نوعی 

(. متفکران انتقادي براین باوراند کـه  71، ص 1161شدگان یاد می کند )به نقل از مرزوقی ، سلطه گر برعلیه سلطه

استیال بر آنان است. لذا نهادهاي تعلیم وتربیت به تولیـد دانـش و    در نظام هاي سرمایه داري، تربیت افراد به قصد

آگاهی هاي خاص و اشکال فرهنگی مورد نیاز براي یک جامعه نابرابر می پردازند تا طبقه حاکم و مسلط بتواند بـه  

(. معتقـد اسـت کـه بـه آسـانی مـی تـوان        21، ص 1117)4(. برونـر 61، ص 1117، 1حاکمیت خود ادامه دهد )اپل

باشد و نـه هرگـز بـدون دسـتاوردهاي اقتصـادي و اجتمـاعی       شخیص داد که تعلیم وتربیت نه هرگز بی طرف میت

( 1151) 7است، بلکه برعکس، تعلیم وتربیت دریک معناي گسترده تر همواره امري سیاسـی اسـت. از نظـر کـالینز    

و توزیع فرهنگ از طریـق مـدارس    است. نوعی تولید« 7قشربندي فرهنگی »تعلیم وتربیت همواره بخشی از نظام  

صورت گیرد که به کسب مدارج تحصیلی منجر می گردد و انتخاب حرفه و مشاغل نیـز براسـاس آن صـورت مـی     

                                                   
1-Pierre Bourdieu 

2- Symbolic Violence 

3- Apple  

4- Bruner 

5- Collins 

6-cultural Stratification 
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یا همان مدارج و مدارک تحصـیلی پـیش از آنکـه ارزش    « 1اعتبار نامه هاي فرهنگی»پذیرد. لذا گفته می شود که 

 (.27، ص 1161دارند ) 1 داشته باشند، ارزش فرهنگی و هنجاري 2فنی 

و در ذیـل پـارادایم انتقـادي     7یکی از مقوالتی است که در مدل تعلیم وتربیت انتقادي 4مفهوم برنامه درسی پنهان

ازجمله صـاحبنظران مکتـب انتقـادي هسـتند      6و شارپ  5،  هنري ژیرو7مطرح شده است. در این رابطه مایکل اپل

را مطـرح سـاختند.   « 1اسـتیال »رسی پنهان بخشیدند. آنان دراین باره مفهوم که رویکرد سیاسی به مطالعه برنامه د

بدین معنا که یک گروه  اقلیت اجتماعی تالش می کند تا عالئق  سایر گروههاي اجتماعی را در مسیر منافع خـود  

انـد، یعنـی   ( مدارس  ماهیتاً  سیاسی70، ص 1150) 11(. از نظر فریره 270، ص 1117، 10سازماندهی کند )پاینار 

مکانهایی هستند که به وسیله گروههاي صاحب قدرت به خدمت گرفته می شوند تا اینکه به متربیان بیاموزند کـه  

قرابت دارد. چـرا کـه ایـن    « استیال»( برنامه درسی پنهان با مفهوم 1150حاکمیت آنها را پذیرا باشند. از نظر اپل )

ا و آموزش هایی است که منجر به بازتولید ساختارهاي طبقه بنـدي  نوع برنامه درسی در بر دارنده دانش، آگاهی ه

 اجتماعی به ویژه در ابعاد طبقاتی، نژادي و جنسیتی می گردد. 

( بـر ایـن باورنـد    1166)  17( و ویـس  1164) 17(،  شور1161) 14(، شاپیرو1167) 11(، اواکز1167) 12آرون واتیس

ی کارکردهایی در برنامه هاي درسی  مدارس پرداخت که معموالً که در تحقیقات برنامه درسی پنهان باید به بررس

ــار، « 15مشــهود» ــاي تربیتــی   1151(. از نظــر آلتوســر )241، ص 1117نیســتند )پاین دســتگاههاي »( نظــام ه

هستند. بدین معنا که به تربیت و تولید افرادي می پردازند کـه داراي ارزشـها و ایـدئولوژي    «  16ایدئولوژیک دولت

(. ازایـن  61، ص 1117ي پاسخگویی به نیازهاي تقسیم کار اجتماعی در جامعه باشند ) به نقل از اپـل،  مناسب برا

منظر، برنامه درسی پنهان به حفظ قشربندي اجتماعی، سیاسی واقتصادي و به ویژه قشربندي نژادي، جنسـیتی و  

سیاسی تالش می کنند تا ازطریـق  (. به عبارت دیگر، نظام هاي  241، ص 1117طبقاتی کمک می نماید )پاینار، 

                                                   
1-Educational Credential 

2- Technical Value 

3- Normative Value 

4- Hidden Curriculum 

5- Critical Pedagogy 

6- Micheal Apple 

7- Henry Gironx 

8- Sharp 

9- Hegemony 

10- Pinar 

11- Freire 

12- Aronwitz 
13- Oakes 

14- Shapiro 

15- Shor 

16- Weis 

17- Evident 
18- Idelogical State Apparatus 
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جامعه پذیري سیاسی و انتقادي و به صورت ضمنی و تدریجی، هنجارها، نگرش ها و رفتارهاي مورد نظر را انتقـال  

(. 41-42، ص 1161، 1دهند و منش و شخصیت افراد جامعه را مطابق با ساختارهاي خود پرورش دهنـد )گـاتمن  

( محافظه کاران به دنبال ارائه و آموزش انواعی از سوادهاي فرهنگـی هسـتند کـه    40، ص 1117) 2از نظر اسلتري

 فراگیران را آگاه و توانا سازدتا بتوانند وضع سیاسی موجود را حفظ کنند.

توان گفت که دو رویکرد کلی درخصوص برنامه درسی پنهان وجود دارد که یک رویکـرد مبتنـی بـر    بندي میجمع

م انتقادي است، و رویکرد مقابل مبتنی بر کارکردگرایی است که نـاظر بـه پـارادایم پوزیتویسـتی اسـت. بـه       پارادای

در پارادایم پوزیتویسـتی قابـل تفسـیر اسـت. از نظـر جکسـون        1عبارت دیگر، نظریه افرادي مانند فیلیی جکسون

یک پدیده می شود. یعنی کارکرد آنهـا  ( مدارس به دنبال  پاسخگویی به نیازهایی هستند که منجر به داوم 1176)

ها امري ارزشمند است نـه دیـدن تضـادها. بـه     حفظ نظم اجتماعی موجود دارد. از این منظر دیدن نظم در واقعیت

عبارت دیگر، رویکرد کارکردگرایانه جکسون توجه به دستاوردهاي مثبت برنامه درسی پنهان درجهت حفـظ وضـع   

اسـت، چـرا  کـه وضـع موجـود       4«کژکارکرد»یم انتقادي برنامه درسی پنهان یک موجود است. درحالیکه در پارادا

ناعادالنه و نابرابر را تداوم می بخشد. لذا از طریق برنامه درسی پنهان نوعی اعمال پنهان سلطه صورت مـی گیـرد.   

معبـر و محمـل   القا و تحمیل ارزشهاي معطوف به سـلطه پـذیري و    "سامانه"به عبارت دیگر، برنامه درسی پنهان 

انتقال ارزش هاي مورد نیاز نظام سلطه است و نه لنگرگاه ثبات. مفهوم لنگرگـاه ثبـات و تحکـیم نظـم بـه وسـیله       

( مطرح می کند. از دیـدگاه پـارادایم انتقـادي، برنامـه درسـی      26-70، ص 1161برنامه درسی پنهان را جکسون )

است که باید چگونگی آن برمال شود و یـک سـامانه    7کاذب تولید، ترویج و تحکیم آگاهی و دانش « سامانه» پنهان

، آزادي بخش و رهایی آفرین جایگزین آن گردد. بـه عبـارت دیگـر،    7تولید، ترویج و تحکیم آگاهی و دانش راستین

هـاي  نقش برنامه درسی پنهان ارائه آگاهی هاي کاذب و دانش دروغین براي اعمال سلطه است و لذا بایـد آگـاهی  

هاي انتقادي وانقالبی هستند، جایگزین آن شود. چـرا کـه برنامـه درسـی پنهـان نـوعی       صادق که دانش راستین و

اسـت و اساسـاً داراي دسـتاورد مثبـت     « دربنـدیان »نظام سلطه براي به بند کشیدن  "نرم افزار "مکانیزم پنهان و 

 (50-55، ص 2017، 5نمی باشد )مرزوقی

ثیر فلسفه مارکسیم و گرایش هاي نومارکسیستی می توان گفـت کـه از طریـق    از منظر پارادایم انتقادي و تحت تا

، گمراه سازي متربیان و نسل نو  و وارد کردن آنها به بیراهـه اي مـی   «اغواگري تربیتی»برنامه درسی پنهان نوعی 

                                                   
1- Gutman 
2- Slattery 

3- Philip Jackson 

4- Misfunction 

5- False Knowledge 

6- True Knowledge 

7-Marzooghi 
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اسـت  « اريفریبک»باشد که مقصد آن نوعی حصار، زندان و بن بست است. یعنی کارکرد برنامه درسی پنهان نوعی 

چشم اندازي براي فراگیـران فـراهم نمـود تـا     « پداگوژي مقاومت»و نه روشنگري. بنابراین بایستی با اتکا به نوعی 

جامعه را براساس ارزشهاي انقالبی مورد نقد قرار دهند و آنان را برانگیزاند تا نظام اقتصـادي، سیاسـی و اجتمـاعی    

(، و در عـین  11، ص 1112هاي تحقق آن را نیز مشخص سازند)لینچ، جایگزینی را تصور و ترسیم نمایند و فرآیند

حال برابري، عدالت و حق انتخاب را براي آنان ایجاد نموده و ابزاري براي ارتقـا و ایجـاد عـدالت اجتمـاعی باشـند      

 (.114-117، ص 1117)اسلیتري، 

ک ره آورد مفهومی و علمـی متـاثر از   ی« برنامه درسی پنهان»درجمع بندي این مبحث باید گفت که اساساً مفهوم 

پارادایم انتقادي و آنهم تحت تاثیر فلسفه مارکسیسم کالسیک و نومارکسیت ها می باشد و کاربرد این مفهوم نیـز  

بایستی با درنظر گرفتن مقوالت و اصول پارادایم انتقادي و فلسفه مارکسیسم صورت گیرد. به عبارت دیگر، کاربرد 

تسامح آمیز مفهوم برنامه درسی پنهان در هر بافت یا زمینه اجتماعی دیگـري بـدون در نظـر    و استعمال عمومی و 

گرفتن پارادایم و فلسفه مذکور، امرچندان دقیق و مقبولی نمی باشد، موضوعی که متاسفانه درکاربرد ایـن مفهـوم   

رنامه درسی ضمنی نیز اگرچـه  چندان مورد توجه قرار نمی گیرد. مضافاً، مفاهیمی همچون برنامه درسی پنهان و ب

باشند و در موارد فراوانی به صورت هم معنا و یا قریب المعنا به کار برده مـی شـوند، امـا    داراي وجوه مشترکی می

، ص 2017توان آن ها را دریک معنا بـه کـار برد)مرزوقـی،    اي هستند که به هیچ وجه نمیهاي عمدهداراي تفاوت

57.) 

 

 ه درسی پنهان در ایرانمفهوم و مطالعات برنام

در دهه هاي اخیر در محافل و انتشارات علمی داخلی حوزه مطالعات برنامه درسـی، مفهـوم برنامـه درسـی مـورد      

توجه محققان و مراکز علمی و دانشـگاهی قرارگرفتـه اسـت. درایـن رابطـه همـایش مسـتقلی نیـز  تحـت عنـوان           

( برگزار شده است. بررسی ها همچنین نشان میدهد که 1167درشهر کرد )« همایش استانی برنامه درسی پنهان»

دست کم هفت عنوان کتاب در رابطه با ایـن موضـوع تحـت عنـاوین برنامـه درسـی پنهـان ) حسـین اسـکندري،          

(، برنامـه  1161(، برنامـه درسـی پنهـان )قاسـم حـاجی قاسـمی،       1165(، برنامه درسی پنهان )میترادوانلو، 1165

(، برنامه درسی پنهان و بازده هاي عاطفی یـادگیري )فاطمـه بـین فـر و     1112ی موحد، درسی پنهان )سعید صفای

( و برنامـه درسـی   1114(، انواع برنامه درسی با تاکید بر برنامه درسی پنهان )سـعید شـیخی،   1111حسن ملکی، 

ایت از اهتمـام  ( نیز منتشر شده است که حک1114پنهان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان )کرامت اله، فرامرزي، 

 محققان و مولفان به مطالعه پیرامون مقوله برنامه درسی پنهان دارد.

به عالوه، چندین رساله دکتري نیز درخصوص مقوله برنامه درسی پنهان نگاشته شده اسـت. رسـاله هـاي دکتـري     
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( دربـاره  1161) ( درباره بارهاي ارزشی ناخواسته نامطلوب دروس بینش اسالمی، علیخانی1160سعیدي رضوانی )

( پیرامـون ارزشـیابی   1164پیامدهاي قصد نشده )برنامه درسی پنهان(، محیط اجتماعی مدارس متوسطه ، مهرام )

(درباره اثر برنامه درسـی پنهـان برپیشـرفت تحصـیلی     1166برنامه درسی پنهان در نظام آموزش عالی و بیان فر )

 دانش آموزان، ازجمله این مواردند.

زمحققان و اساتید دانشگاههاي ایران نیز درباره مفهوم برنامه درسی پنهـان دیـدگاههایی را مطـرح    هچنین برخی ا

( برنامه درسی پنهان را آموخته هاي تصریح نشده منـدرج در بطـن و مـتن فرهنـگ     1161اند. مهرمحمدي )نموده

شود و معتقد است کـه برنامـه    حاکم بر نظام آموزشی می داند. وي بین برنامه درسی پوچ و پنهان تفاوت قائل می

( برنامـه درسـی   1167درسی پوچ به دو نوع برنامه درسی پوچ  پنهان و آشکار تقسیم می شوند. از نظر نوروز زاده )

( آثار ناخواسته برنامه هـاي آشـکارکه معلـم و    1167بعد غیرقابل پیش بینی یادگیري می باشد. سعیدي رضوانی )

(. برنامه درسـی  1162رنامه درسی پنهان معرفی می کند. از نظر طالب زاده و فتحی )برنامه ریز قصد نکرده اند را ب

پنهان آن دسته از فعالیت ها و نتایج آموزشی در مدرسه هستند که به طور آشکار در برنامه هاي درسی قید نشده 

نامـه قصـد شـده    ( معتقد است که برنامه درسی پنهان آشکار است و پـیش روي ماسـت و بر  1167اند. اسکندري )

 نداریم، چون برنامه قصد نشده نوعی بی برنامگی است و اصوالً  نمی تواند برنامه باشد.

درجمع بندي کلی پیرامون طرح مباحث و انجام پژوهش هاي برنامه درسی پنهان در ایران باید گفـت کـه فراینـد    

ی و نوعی تاسی به دیدگاه صاحبنظران غربی طرح و توسعه مفهوم برنامه درسی پنهان عمدتاً جنبه بازتولید، بازگوی

و اغلب بدون نوآوري یاطرح دیدگاههاي بدیع و جدید می باشد. بـه عـالوه، رویکردهـاي تالیفـاتی و تحقیقـاتی در      

ایران نشان می دهد که مباحث ودیدگاههاي مطرح شده عمدتاً بدون توجه بـه اسـتلزامات و زمینـه هـاي فلسـفی      

دي به عنوان کالن نظریه مبدع و مّروج مقوله برنامه درسی پنهـان بـوده اسـت. بـه عبـارت      مبتنی بر پارادایم انتقا

دیگر، روند مذکور داللت و حکایت نظام مندي درخصوص اعتنا به پارادایم انتقادي به عنوان مبناي فلسفی برنامـه  

شده  درکتـب، رسـاله هـا و    درسی پنهان نداشته است. به عالوه، یکی از مهمترین ایرادات نسبت به مواضع مطرح 

(. امـري کـه   2017اظهارنظرها، عدم توجه به تفاوت هاي اساسی بین برنامه درسی پنهان و ضمنی است )مرزوقی، 

به عنوان یک خلط جدي موضوعات  به ویژه در رساله هاي دکتري مشهود مـی باشـد. بـه هرحـال      حیبه طور واض

ومی برنامه درسی پنهان شاهد نوآوري و ابداعات نظـري جدیـدي   امید می رود که در ادامه تحقیقات و توسعه مفه

 درباره بسط این مفهوم در محافل و مجامع علمی داخلی  توام با درک عمیق و دقیق تر از آن باشیم.
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The Meaning and Scope of Philosophy of Hidden Curriculum 
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Abstract: Hidden curriculum is a type of curriculum which has attracted a lot of interest from the 

researchers and experts in the field of curriculum studies. And there is a widespread theoretical 

debates about its approaches, theories and dimension. But less attention has been paid to the issues 

and philosophical assumptions. This article will attempt to study general definitions, concepts, 

dimensions and variety of hidden curriculum approaches and its philosophical backgrounds. In 

addition, the conceptual development and research on the hidden curriculum in the scientific and 

research works of Iranian scholars will be considered. The overall conclusion is that the concept of 

"hidden curriculum philosophy" can be studied at the first in the critical paradigm, and then in the 

post-modern paradigm. Furthermore, academic achievements and practical knowledge in the field 

of philosophical foundations in this article will be used in research topics about hidden curriculum. 

Keywords: Hidden Curriculum, Hidden Curriculum philosophy, Critical Paradigm, Post-modern 

paradigm.  
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 فلسفه تعلیم و تربیتبا جایگاه فلسفه ورزی در علم ها بویژه علوم انسانی  و نسبت آن 

 

 دکتر یحیی قائدي

 دانشیار دانشگاه خوارزمی

 

 چکیده

براي پرداختن به چنین موضوعی نخست به نظر می رسد نویسنده باید دیدگاهش را نسبت به فلسفه و فلسفه  

ورزي روشن نماید. گرچه در آغاز چنین دوگانه اي را نمی پذیرم، اما پیشتر این رخداد در تاریخ فلسفه و به دنبال 

هاي دیگر . گاهی منتقدان این دوگانگی ،یکی  آن  فلسفه هاي پس آیند رخ داده است و نیز بسیاري از دوگانگی

را نفی و دیگري را برتر نشانده اند و گاهی تالش کرده اند نشان دهند که چنین دوگانگی ها بر بنیاد وجود نداشته 

است. از همین  رو من اینجا فلسفه ورزي را به جاي فلسفه نشانده ام و بر این باورم که فلسفه  نتیجه یا محصول 

ورزي است.. پرداختن به فلسفه و فلسفه ورزي در علم ها نیز چنین است. در اینجا مراد من  مرور فلسفه 

دیدگاههاي فلسفی تاثیر گذار در علم ها نیست. بلکه در نطر آوردن این نکته است  که فلسفه ورزي چگونه علم 

می تا چه اندازه وابسته به ناتوانی شان به پیش می بردو دگرگون می کند ، و کارایی و ناکارایی  کارآموزان عل راها

در فلسفه ورزي است. بسیاري پرسش هاي دیگر نیز هست که در این راه بر می آیند.پس بر سر همه اینها الزم 

می آید، گفته شود فلسفه ورزي چیست، چه نسبتی با علم ها پیدا می کند و فلسفه تعلیم و تربیت در این راه 

 د.؟چکاري می تواند انجام ده

فلسفه ورزي و علم هر دو از انسان سر می زنند، انسانی که می تواند بیندیشد. بنابر انسان و اندیشیدن او نقطه  

اشتراک این دو است. در باالترین مفهوم، پرسش قرار دارد که  ناشی از کنجکاوي انسان در مورد چیز ها ست. اگر 

گر پرسش بر نیاید علم و فلسفه بر نمی آیند و کل این انسان کنجکاوي نداشته باشد پرسشی بر نمی آید و ا

فرایند فلسفه ورزي است. فلسفه ورزي پرسیدن پرسش هاي اساسی و کلی  در مورد بنیاد چیز ها ست. بنابر این 

در فلسفه ورزي تمایزي بین علم و فلسفه نیست. انجه که ممکن است بین آنها تمایز ایجاد کند، شیوه پاسخ دادن 

رسش هاست. ازینرو علم و فلسفه اي که  فلسفه ورزي  را فراموش کنند، به تکرار پاسخ هاي دیگران و یا به آن پ

به خاطر سپردن آن، چنان که در آموزشگاه ها و دانشگاهها مرسوم است، کاري دیگري نخواهد توانست انجام 

 دهند. با این حال هنوز این پرسش باقی است که فلسفه ورزي چیست؟

یگري که تفکر در باره آن به زمینه فلسفه تعلیم و تربیت باز می گردد، این است که آیا فلسفه ورزي پرسش د 

ذاتی  انسان است و انسان بدون کوشش و تالش به آن دست می یابد یا نیاز مند تربیت است. ازینرو در این مقاله 
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.نسبت فلسفه ورزي با علم 2چیست؟. فلسفه ورزي 1سه پرسش اساسی پیش گفته مورد برسی قرار خواهد گرفت

.فلسفه تعلیم و تربیت چگونه با فلسفه ورزي ارتباط پیدا می کند و ازینرو چه 1ها و بویژه علوم انسانی چیست؟

 نسبتی ها با آموزش علم ها دارد؟

 بیتفلسفه تعلیم و تر-نسبت فلسفه ورزي و علم ها -فلسفه ورزي در علوم انسانی -کلید واژگان: فلسفه ورزي 

 

 فلسفه ورزي چیست؟ 

گرچه به شیوه هاي گوناگونی می توان به چیستی فلسفه ورزي پرداخت، اما راهی که در اینجا بر می گزینم  

روبري هم نهادن فلسفه به عنوان پاسخ هاي  فلسفی با فلسفه ورزي به عنوان پرسش هاي فلسفی است. در آغاز 

ی است زیرا به سختی می توان تصور کرد که کسی فقط بخواهد به نظر می رسد که چنین روبرو نهادنی ساختگ

بپرسد فقط براي اینکه پرسیده باشد. اما این را نیز می توان گفت که نخست باید پرسشی بر بیاید تا  فرد براي پی 

گیري پاسخ یا پاسخ هایش برانگیخته شود. ازینرو دست کم تا اینجا پرسیدن براي فلسفه ورزي نخست است و 

 س پاسخ دادن. با این استدالل فلسفه ورزي با پرسش آغاز می شود.سپ

از سوي دیگر  این پرسش پیش می آید  که آیا هرگونه برنگیختنی منجر به  پرسش می شود  یا نیاز به قوت  

دارد و مداومت. برنگیختگی هایی که به سرعت تشفی می یابند هم زود   منجر به خاموشی پرسش می شوند و 

 ش هایی قوي از آنها بر نمی آیند.هم پرس

نیز ممکن است پرسیده شود  آیا پرسش ها بدون زمینه و سابقه امکان برآمدن دارند؟ اگر چنین باشد همه ي  

افراد بشر باید پرسشگر باشند و اگر چنین نباشد الجرم باید  وابسته به مطالعه و  سوابق پیشین باشد. در این 

ه کند سپس پرسش هایش بر بیاید ازینرو پاسخ ها مقدم بر پرسش ها خواهند بود. صورت فرد ابتدا باید مطالع

 گرچه ممکن است بتوان پرسید که فرد چرا باید مطالعه کند آیا او نیازي به هیج برانگیزاننده ندارد؟

وضعیت؛  هنوز می تواند استدالل دیگري براي نخست بودن پرسش به نسبت پاسخ ارایه کرد. با در نطر آوردن دو 

یکی وضعیت کودکان و دیگري وضع نخستین بشر . کودکان همینکه توانایی سخن گفتن پیدا کنند، پرسش هاي 

 بی شماري می پرسند. انها بدون آنکه مدرسه رفته باشد یا آموزش منظمی دیده باشند  می پرسند که:

  از کجا آمده اند؟ 

 چگونه بوجود آمده اند؟ 

  اگر ادمها قرار است بمیرند، چرا بدنیا می آیند؟ 

 خوبی و بدي چیستند؟ 

گرچه کودکان پرسش هاي دیگري نیز می پرسند که به نظر کم اهمیت می آیند و همین ممکن است دلیلی  
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( در ذیل پیش فرض 1111شود براي اینکه گفته شود سایر پرسش هایشان نیز اتفاقی است،  اما چنانکه لیپمن)

از جمله پرسیدن پرسش ها  هاي فلسفه براي کودکان می گوید کودکان در بسیاري جهات شبیه فیلسوفان هستد

و نیز حس کنجکاوي مداوشان. بعالوه خود از موضوعات فلسفی نظیر خوبی و بدي زشتی و زیبایی ، جهان خدا و 

انسان پرسش می کنند که همه موضوعاتی فلسفی اند حتا کودکان از  مفهوم ها می پرسند و به دنبال معنا 

(کودکان را ذاتا فیلسوف می داند. بربنیاد این ادعا ها می 1156هستد. این تا بدان جاست که گرت ماتیوس ) 

توان گفت به سبب  تقدم پرسش هاي کودکان ،  که به ندرت وابسته به پاسخ هاي از پیش تولید شده است، در 

( و 1112فلسفه ورزي نیز پرسیدن در جایگاه نخست قراد دارد و ابتدا باید بر بیاید. کسانی مثل وایت)

( در توانایی کودکان در انجام فلسفه به صورت واقعی تردید دارند. اما لیپمن مدعی است که کودکان 1110کیچنر)

وقتی فلسفه ورزي را آغاز می کنند که می پرسند چرا؟  یا در جاي دیگري می گوید  فلسفیدن هنگامی آغاز می 

 (.1160ن، شود که کودکان  آغاز به  پرسش در باره معنا هاي واژگان می کنند.) لیپم

نیز می توان به تاریخ مکتوب بشر نگاهی انداخت و نشان داد که بشر اولیه نیز بسی پرسش هاي اساسی پرسیده  

است بسیاري از آنها هنوز هم پرسش هایی اساسی باقی مانده اند در حالیکه پاسخ  هاي بشر  در طول تاریخ 

م مایه و سطحی دانسته اند در حالیکه پرسش ها بسیار دست خوش تغییر شده است. بسیاري از آن پاسخ ها ک

حتی در آن زمان نیز قوت و قدرت داشته اند. بعنوان نمونه مردم در چند هزار سال پیش نیز این پرسش را داشته 

اند که جهان چگونه بوجود آمد و هنوز هم این پرسش را دارند. اما بسیاري از پاسخ هاي قدیمی دیگر بی اعتبار 

این اینکه جهان از چه ساخته شده است پرسشی مداوم براي بشر بوده است اما پاسخ هایی نظیر آب، شده اند .  

چهار عنصر،  ذره ، اتم دیگر بی اعتبار شده اند. در عین حال می توان استدالل کرد اگر بشر در طول تاریخ 

فتن پاسخ ها نیز نداشته اند. پرسش هایی اساسی نظیر آنچه گفته شد را نداشتند تمایلی به اندیشدن براي یا

بعالوه در دنیاي امروز بسیاري از پاسخ ها تولید شده اند تنها کسانی به سراغ آنها می روند که نخست پرسشی 

 اساسی به جانشان افتاده باشد.

اهمیت پرسشهاي بشر در طول تاریخ  و قدرت آن ها در پیش بردن تمدن بشري نیز نشان می دهد  جهت گیر  

مدن بشري متاثر از پرسش هایی بوده است که  فیلسوفان پرسیده اند. حتا جهت گیري هاي علمی و یهاي ت

هنري  پس از دوران مادرانه فلسفه نیز متاثر از پرسش هاي فلسفی بوده است. تا زمانی که  فیلسوفان طبیعت به 

مردم عامی در باره دالیل آمدن  پرسش هایی در باره طبیعت می پرداختند که انها بر بنباد پرسش هایی بود که

سیل و زلزله و چگونگی  پدید آمدن ماهی از آب و قورباغه از لجن و و شراب از آب داشتند، تفکر بشري در آن 

دوران نیز پیرامون  ان می چرخید هنگامی که پرسش ها از طبیعت به پرسش در باره انسان تغییر کرد، چنانکه 

دیشیدن و تمدن بشري راهی دیگري را پیمود و هنگامی که در قرون وسطی سقراط انرا انجام  داد مسیر ان
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پرسیدن مسدود شد و یا راه دیگري رفت   تمدن بشر هم در همان راه ماند و رنسانس با پرسش هاي تازه آغاز 

 گشت و دوران مدرن و پس از مدرن نیز متاثر از طرح پرسش هایی اساسی در  باره ماهیت هر دوره بود. چنین

 است که اهمیت و جایگاه پرسش به عنوان نخست  به سختی قابل تردید است.

سرانجام می توان گفت فلسفه ورزي پرسیدن پرسش هاي اساسی در باره ماهیت چیز ها ست.  اشکار است که  

سی داشتن تنها یک پرسش و در زمانی کوتاه فرد را فلسفه ورز نخواهد کرد. بلکه مداومت در پرسیدن بسیار اسا

است. مداومت در پرسیدن هم بدست نخواهد امد مگر اینکه فرد مدتی طوالنی به  پرسش هایش بر سر موضوعی 

اندیشیده باشد. براي ماندن بر چیزي در مدتی طوالنی نیز الزم  است  مدام پاسخ هاي خود و دیگران را در نظر 

د بیرون می کشد و پاسخ هاي دیگران تنها گزینه اورد.  اینجا نیز اولویت با پاسخ هایی است که فرد از درون خو

ها و  پاسخ هایی در کنار  پاسخ هاي متعدد هستند. بعالوه براي ماندن در راه فلسفه ورزي گرچه  پرسیدن 

اساسی ترین گام است اما  آخرین گام نیست. اگر فرد نتواند پاسخ هاي بر آمده از درون خود یا پاسخ هاي دیگران 

قرار دهد پرسشی دیگر بر نخواهد  امد و فلسفه ورزي خیلی زود به پایان خواهد رسید براي تردید  را مورد تردید

 کردن فرد به مهارت هایی نطیر تحلیل، مقایسه ارزیابی مفهوم سازي طبقه بندي، تفسیر و استنباط نیاز دارد.

 

 جایگاه فلسفه ورزي در علم ها 

در مهمترین پرسش ها دارند  و این مهمترین پرسش انهایی  مهمترین تحوالت در زمینه هاي علمی ریشه 

نیستند که به واسطه خود علم بر آمده باشند. علوم بر بنیاد ادعا هاي خود نمی توانند پرسش هایی بپرسند که 

نتوانند به شیوه خود آن را بررسی کنند. بنابر این طرح پرسش هاي اساسی در باره علم ها کاري فلسفی است 

ر  عالمان انرا انجام داده باشند. ازینرو همه زمینه ها و رشته هاي علمی به نحوه به پرسش هایی مربوط حتی اگ

می شوند که  پیشتر یا اکنون در فلسفه پرسیده شده است. حتی اکنون که بسیاري از زمینه هاي علمی بسی 

هایی اساسی باز می گردد که  تخصصی شده اند ، تحوالت و پیشرفت هایشان و حتی تغییر مسیرشان به پرسش

 در فلسفه یا به طریق فلسفی پرسیده می شود. برخی از این پرسش ها و زمین هاي علمیشان چنین است:

  متافیزیک) پرسش  از ماهیت واقعیت(. در متافیزیک پرسش هایی در باره ماهیت واقعیت انسان، و جهان و

مطالعات در زمینه  اجتماعی، علوم تجربی ، ریاضیات و  خدا پرسیده می شود و این پرسش ها   جهت گیري هاي

 هنر هاي زبانی را متاثر می کند.

   زیبایی شناسی. به شیوه دیگري همه زمینه هاي علمی فوق را   متاثر می سازد. طرح پرسش هایی در باره

 ماهیت زشتی و زیبایی به شدت علوم انسانی و غیر انسانی را تحت تاثیر قرار می دهد.

  ناخت شناسی و منطق. در شناخت شناسی  که پرسش هاي اساسی در باره ماهیت آگاهی می پردازد، و ش
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منطق که روش و روش شناسی را بررسی می کند . شیوه  هاي مطالعه علوم را به پیش برده یا تغییر می دهد. 

روش تجربی و روش علمی همه روش هاي برساخته براي بررسی در علوم  در فلسفه  پدید آمده اند و حتی خود 

نیز به شدت تحت تاثیر مداقه هاي فلسفی بوده و هستند. بر اساس  پرسش هایی در باره امکان آگاهی بود که 

بشر بر آن شده که جهان را بشناسد. چنانکه افالطون جهان  را ذهنی و متعین و قابل شناسایی می دانست و 

د و یاارسطو  که جهان را عینی و متعین و قابل شناسایی می مجموعه روش هاي عقالنی بر این اساس پدیدار ش

دانست منجر پدیدار شدن روش هاي دیگري شد. حتی وقتی بر بنیاد پرسش هاي  اساسی تردید  آمیز دیگري، 

روش هاي پیشین طرح شده در  فلسفه هاي پیشین  ناکارا دانسته می شود منجر پدیدد آمدن روش هاي دیگري 

 بیکن کرد و جنانکه دیویی  انجام داد.می شود چنانکه 

   اخالق. اخالق که به پرسیدن پرسش هایی اساسی در باره ماهیت خوبی و بدي می پردازد مجموعه رشته

 هاي علمی بویژه علوم انسانی را متاثر می سازد.

یق پرسش هایی  از این رو چنانکه در فلسفه ورزي گفته شد و پرسش در جایگاه نخست قرار گرفت. علم ها از طر 

اساسی که در  فلسفه مستقیم یا غیر مستقیم در باره آنها پرسیده می شود، به فلسفه مربوط می شوند. غفلت از 

پرسش هایی اساسی در باره علم ها  و تنها توجه کردن به پاسخ در واقع غفلت کردن از  بنیاد علم ها چون  گامی 

تولید شده، پدیدار نشده  اند. بلکه  با پیمودن راه فلسفه ورزي   اساسی است.  علم ها با مرور معلومات پیشتر

 پدید آمده اند.

 

 فلسفه ورزي، علم ها و فلسفه تعلیم و تربیت 

چیستی فلسفه تعلیم و تربیت نیز وابسته به چیستی فلسفه است و دستکم چناکه در باال پی گیري کردم، به دو 

ر )براي ، با، و( تعلیم و تربیت به معناي طرح پرسش هاي اساسی در شیوه می توان بدان نگریست؛ فلسفه ورزي د

باره تربیت و و یا در نطر آوردن پاسخ ها و آرا فیلسوفان در باره تربیت. چیستی  فلسفه تعلیم و تربیت در عین 

به حال وابسته  به چیستی تربیت نیز هست. بویژه زمانی که تربیت صرفا انتقال گزاره هایی که خوب است 

شاگردان باشد انگاه فلسفه تربیت وظیفه اش بررسی و پیشنهاد چنین گزاره هایی است. از انرو اگر فلسفه آرا 

فیلسوفان باشد، علم نیز آرا دانشمندان خواهد و و تربیت وظیفه اي جز آنتقال  ان به شاگردان نخواهد داشت. اما 

چنان خواهد و  فلسفه تعلیم و تربیت طرح پرسش هاي  اگر فلسفه، فلسفه ورزي باشد، فاسفه ورزي در علم نیز 

اساسی در باره تربیت فلسفی و علمی خواهد بود. بر این بنیاد دست کم می توان دو نقش براي فلسفه تعلیم و 

تربیت در نطر آورد؛  طرح پرسش هاي اساسی در باره ماهیت تربیت و عناصر ان که  پرداختن به جایگاه علم در 

زو آن خواهد بود و دوم فلسفه تعلیم و تربیت به عنوان مهارت هاي فلسفه ورزي در این صورت مدرسه نیز ج
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 فلسفه تعلیم و تربیت به چگونگی فلسفه ورز شدن شاگردان خواهد پرداخت.

آید، صورت گرفته  هاي اخیر، بازگشت قابل توجهی به این طرز فکر که فلسفه یک فعالیت به شمار می در سال

دانند اما آن را در معناي  (. البته بعضی از فالسفۀ تحلیلی، گرچه فلسفه را فعالیت می10، 1155، است )اسمیت

گوید: فلسفه یک نظریه نیست، بلکه یک فعالیت است، یک اثر  برند. مثال ویتگنشتاین می محدود خود به کار می

 (.10فلسفی اساساً شامل روشن کردن و توضیح دادن است. )همان، 

خیزد و از این رو براي آدمی امري طبیعی است، ولی  نکه اندیشیدن کاري است که از طبیعت آدمی برمیاما با آ

(. باز با توجه به دو دیدگاه 5، 1154زاده،  درست اندیشیدن کاري است موقوف به هدایت، تمرین و تربیت )نقیب

دیدگاه اول، آموزش فلسفه عبارت است از توان آموزش داد: در  مطرح شده دربارة فلسفه، فلسفه را به دو گونه می

هاي فلسفی به یادگیرندگان. در این دیدگاه هم فلسفه در معناي حقیقی خود به کار نرفته است و  انتقال اندیشه

ها به دیگران فرض شده است. در دیدگاه دوم، آموزش فلسفه عبارت از یاد دادن  هم آموزش سپردن دانستنی

نجا که فلسفه رو کردن به فهم و شناسایی ذات و حقیقت امور است، در یافتن هر چگونه اندیشیدن است. از آ

گاه که سر و کار ما  گاه ممکن است که اندیشه بازسازي و نوسازي شود. سخن گفتن از آموزش آن اندیشۀ ژرف آن

ها با  ردن دانستنیمعنی است، مگر اینکه آموزش را بسی فراتر از سپ هاي ژرف و ژرفاي اندیشه است، بی با اندیشه

هایی بنگریم که ما  اي براي گام نهادن در راه انتقال معلومات بشماریم و به آموزش فلسفه چون فراهم آوردن زمینه

موزش فلسفه این است که در این  نکتۀ بنیادي در آ"برند.  اند می هایی که فیلسوفان به روي ما گشوده را به جهان

. اگر به گفتۀ "(6، 1151زاده،  ستی اندیشه بر درست اندیشیدن است )نقیبقلمرو تکیه بر تاکید بیش از در

افالطون فلسفه اوج شناسایی است، این کار اوالً چگونه براي همگان ممکن است و ثانیاً چگونه براي کودکان 

 ممکن است؟

د را در سیر به سوي آید پرداختن به فلسفه کار فیلسوفان یعنی کسانی است که زندگانی خو با آنکه به نظر می»

گذرانند، اما به راستی، این کار منحصر به آنان نیست، چرا که از یک سو هر انسان چون انسان  شناسایی می

توان گفت هستی انسان در چنین  کند و اهمیت این چگونگی تا بدآنجاست که حتی می هایی را فلسفی می لحظه

ها و بنیاد چیزها ـ یعنی حالتی که چه بسا  رو کردن به اصلشود و از سوي دیگر هر گونه  هایی شکفته می لحظه

آید ـ گام نهادن به قلمرو فلسفه است. پس به سخن کوتاه فلسفه تنها از آن فیلسوفان و  براي هر انسانی پیش می

 («.7، 1154زاده،  در انحصار آنان نیست، بلکه روال بودن هر انسانی است که به معنا روي کند )نقیب

همگانی است، و منحصر به فالسفه نیست. اگر فلسفه همگانی است و اگر فلسفه سیر حرکت و در راه   هپس فلسف

کند، به نظر  خرد، به ویژه خرد فلسفی، با سن رشد می»بودن است، پس چرا کودکان نتوانند آن را انجام دهند؟ 

ها  نگرانه آنچه که زندگی و تجربه درون بسیاري از فالسفه، این بدان معنی است که بهترین فلسفه، از طریق تحلیل
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کنیم.  مشهورترین نمونه از  شود، به دلیل آنکه ما در قطعۀ زیبایی از آن زندگی می به ما آموخته است، انجام می

اش، آنچه را که به نظر، تردید نسبت به آن غیرممکن بود را مورد  این دست، دکارت است که با نشستن در صندلی

 (.1111داد )اسپرود،  اندیشه قرار می

دهندة تفکر عالی  اي میان فلسفه براي کودکان و درجات باالتر تفکر وجود دارد؟ سه نوع تفکري که شکل چه رابطه

هاي  آلی از نسبت اند از: تفکر منطقی، تفکر خالق و تفکر همراه با مراقبت و دقت. مجموعه ایده هستند عبارت

کنند، تفکر منطقی به دقت  هاي مختلف فرق می ها و مکان ها، زمان در حالتها  عوامل فوق وجود ندارد، زیرا آن

فکري زیادي نیاز دارد، در حالی که تفکر همراه با دقت و مراقبت، تفکري است همراه با دلسوزي، عالقه و نگرانی. 

)لیپمن  کند اي از فلسفه براي کودکان است که به حس قضاوت و تشخیص آنها کمک می تفکر خالق هم جنبه

1111.) 

سازي آن، آن است که به جاي آموزش آکادمیک تاریخ فلسفه،  هدف لیپمن از ارایۀ فلسفه به کودکان، بدون ساده

است  2استوار سازد، روش بنیادي او استفاده از گفتگوي سقراطی در یک اجتماع تحقیقی 1ورزي فلسفه را بر فلسفه

 (.2001)لیپمن 

هاي انتقادي  تواند، حالت اي بر این فرض استوار است که فلسفه می هاي مدرسه ادعاي ارتباط فلسفه با آموزش

دهی مفهوم، برگرداندن و مهارت  شاگردان )نظیر تعجب کردن، درخواست معیار کردن و ...( و استدالل، شکل

 (. فلسفه در مدرسه، از یک طرف بحثی در حال پیشرفت،2001جستجوگري را در آنان پرورش دهد )لیپمن 

هاي سالمی را در این رابطه که فلسفه چگونه  تواند آموزش دربارة نظام تربیتی آیندة ماست به نحوي که می

هاي مدرسه اجرا شده و در هم تنیده شود را فراهم نماید. بنابراین، فلسفه در مدرسه،  ها و سال تواند در کالس می

دلی از تحقیق فلسفی را قبول کند و آن را با تواند م دهد که چگونه هر معلم در هر موضوعی می توضیح می

موقعیت کالس درس سازگار سازد. فلسفه در صورتی که به عنوان فعالیتی همگانی و گفتگویی بر حسب آنچه 

شود تا اینکه صرفاً به عنوان یک موضوع درسی  داد، در نظر گرفته شود، خیلی بهتر فهمیده می سقراط انجام می

 (.1111اید در حافظۀ کودک ریخته شود )اشهوگ، در نظر گرفته شود که ب

زده شدن از دنیا ـ خصوصیاتی انسانی، که اغلب غیر قابل  از طرف دیگر، باز بودن فلسفی، سوال کردن و شگفت

تردید، قابل تحسین و جامع هستند ـ ممکن است سطحی و حتی غیرمولد باقی بمانند مگر اینکه از بصیرت 

این تواضع عقالنی سقراط، خودش یک « دانم. دانم که چیزي نمی من می»بگیرد: دیالکتیکی سقراط سرچشمه 

حقیقت است و مختص به معلم، بزرگسال و کودک نیست. اعتبار و ارزش آن براي همه در هر زمان و مکانی 

 مساوي است )همان(.

                                                   
1  Doing philosophy 

2  Community of inquiry 
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کند و به  شاگردان واگذار میاش را به  فلسفه براي کود کان اساساً از الگوي معلم ـ شاگرد که در آن معلم دانش

هاي فعلی گرچه در لفظ و حتی  شوند، متفاوت است... برنامه عبارت دیگر شاگردان به عنوان ظروف خالی تلقی می

یابد  هایی باشد، به خوبی درمی در اهداف اولیه مبتنی بر تفکر انتقادي هستند، اما هر کسی که شاهد چنین برنامه

آورند. فلسفه براي کودکان، فلسفه را به عنوان سکوي  کنند کامال به عمل درنمی میکه آنها آنچه را که موعظه 

کند، فلسفه نه  دهد که عقل، تصور اخالقی و تفکر انتقادي و خالق کودکان را تیز می پرتابی مورد استفاده قرار می

دهد که پیشرفت کنندو شکفته   دهد که به موارد فوق احترام بگذارند بلکه به آنها اجازه می فقط به آنها یاد می

 (.2001شوند )لیپمن 

توان از نو به نحوي طراحی کرد که به کودکان پرشور و مشتاق خوشامد بگوید  لیپمن معتقد است که فلسفه را می

و مقبول طبع آنان قرار گیرد. و برنامۀ درسی نیز به نحوي طراحی شود که بتواند از فلسفه استقبال خوبی به عمل 

 (.1111)مک لوري و دیویس، آورد 

 

 نتیجه گیري  

بر بنیاد آن چه در پاسخ سه پرسش پیشین گفته شد ، فلسفه ورزي پرسیدن پرسش هاي اساسی است و بر این 

ینیاد فلسفه تعلیم و تربیت نیز پرسیدن پرسش هاي اساسی در باره ماهیت تربیت است از آنچه که علم ها و 

از موضوعات تعلیم و تربیت است و در عین حال علم فی نفسه خودش یکی از شیوه هاي آموزش انها نیز یکی 

موضوعا فلسفه ورزي نیز هست، پس پرسش هاي اساسی فلسفی در پس هر علمی وجود دارد که بدین سان علم 

 ها را با فلسفه ها مرتیط می کند و فلسفه تعلیم و تربیت هم نمی تواند از ان غفلت کند.
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 یادگیری در پارادایم پیچیدگی -رویکرد یاددهی

 

 0هاشمی جالل سید ،8مرعشی منصور سید، 3کامران شاهولی

 

 چکیده

 -یاددهی کردیو به تبع آن رو یآموزش يها هستند که نظام ییاز مهمترین بسترها هاي علمی یکی پارادایم

معاصر و مطرح  یِعلم يها هیاز نظر یکی. پارادایم پیچیدگی کنند یم یده قرار داده و جهت ریرا تحت تأث يریادگی

هاي مختلف دانش از جمله علوم تربیتی است. از  باشد که نگرش مبتنی بر آن در حال نفوذ به حوزه در علوم می

هاي اساسی در پارادایم پیچیدگی  و بر اساس مفاهیم و مؤلفه یاستنتاج -پژوهش با روش تحلیلی نیرو در ا نیا

 -دهد که رویکرد یاددهی هاي پژوهش نشان می ایم. یافته داختهیادگیري پر -به استنتاج و تبیین رویکرد یاددهی

آموز  هاي معلم و دانش صورت قابل ترسیم است: مراحل و توالی فعالیت نیپیچیدگی بد ایمیادگیري در پاراد

ي فرآیندها و  ریزي شده و قطعی( و در واقع سازماندهی مداوم کلیه صورت راهبردي )نه کامالً از قبل برنامه به

را به طور مداوم  ريهاي آموزشی و یادگی هاي آموزشی و یادگیري است. معلم فرآیندها و فعالیت عالیتف

آموز فعال و پژوهشگر است؛ پژوهشگري که پیوسته با هدف خودسازماندهیِ  کند. دانش دهی و هدایت می سازمان

ي تعامالت گسترده و متنوعِ آنها  نیز بر پایهآموز  ي معلم و دانش یابد. و رابطه گیرد و تکامل می رو به رشد، یاد می

 .باشد یم دسویهبا یکدیگر و با محیط، پویا و چن

 یادگیري، پارادایم پیچیدگی، پارادایم سادگی -رویکرد یاددهی :های کلیدی واژه

 

 مقدمه

 و شناختی روش قواعد قوانین و ها، نظریه مفاهیم، پندارها، پیش باورها، از اي ویژه ي مجموعه 4پارادایم

 یافتن براي باید و است مسأله چیزي چه گوید می دانشمندان به که است علمی جامعه در یک شناختی معرفت

 بندي صورت اصطالحات و مفاهیم کدامین قالب در باید ها پاسخ این و بپردازند جو و جست به آن براي هایی پاسخ

ها معموالً مدت زیادي  (. پارادایم21: 1162)زیباکالم،  باشد داشته هماهنگی ها نظریه و اصول کدام با و شود

 یک یا و حوزه یک به بشري را تحت تأثیر قرار داده و تسري نظریات آنها محدود معرفت گوناگون هاي حوزه

                                                   
  k.shahvali@gmail.comدانشجوي دکتري فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه شهید چمران اهواز،   -2

 mmarashi12@yahoo.com اهواز،  چمران شهید دانشگاه دانشیار -2
   sayyed57@yahoo.com اهواز،  چمران شهید دانشگاه استادیار -1

4- Paradigm 
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ها معموالً در گذر زمان و در یک سیر تکاملی بر اثر  ( پارادایم1161) 1ي کوهن نیست. اما به عقیده علمی ي رشته

شوند  رو می هایی روبه رآمدي در مواجهه با مسائل نوپدید، کشفیات علمیِ تازه، تغییرات اجتماعی و ...، با چالشناکا

دهند؛ هر چند  رفته حاکمیت و کارآمدي خود را از دست داده و جاي خود را به پارادایم دیگري می و رفته

توان به دو  داشته باشند. با توجه به این مسأله میدستاوردهاي فراوانی داشته و یا برخی نظریات آن هنوز کارایی 

 اند. اشاره کرد که تأثیر فراوانی در علوم مختلف داشته« پیچیدگی»و « سادگی»پارادایم 

 تفکرات مبنـاي رنسـانس و از قـرن هفـدهم بدین سـو بر ي دوره در اروپا تحوالت پـی در 2«سادگی پارادایم»

 پارادایم» ،4«مکانیکی پارادایم» ،1«نیوتنی پارادایم» چون عباراتی با شد و گذاري پایهنیوتن پارادایمی  دکـارت و

این پارادایم مدت زیادي بر بیشتر علوم حاکمیت مطلق داشته و هنوز هم  .شود می نامگذاري... و 7«گرایی اثبات

و اعتقاد  تحلیلی ي اندیشه یکی آن، بنیادین تفکرات دامنه و نفوذ زیادي در علوم انسانی و تعلیم و تربیت دارد. از

 هاي پدیده و وقایع تمام تبیین به اعتقاد دیگري و بود ممکن سطح ترین ساده به ها پدیده ي تجزیه و کاهش به

 گرفت شکل پارادایمی نگرش، دو این بر بنا. خطی و علّی ي ساده روابط و مکانیکی قوانین ي پایه بر هستی جهانِ

 حالت که شوند می فرض منطقی پایان و معین مسیر مشخص، شروع ي نقطه با فرآیندها و رویدادها آن از نگاه که

 و آن اجزاي به پدیده هر کاهشِ دیدگاه، این است. در بینی پیش قابل قطعیت زیادي با آنها ي آینده حرکت و

 آنها کنترل و گویی پیش و ها پدیده سرشتِ فهمِ براي شیوه بهترین و ترین رایج اجزا، آن بر حاکم قوانین شناسایی

 به یابی دست آن، شناسی معرفت تالش ي همه بنابراین(. 27: 1111 همکاران، و 7استیسی)گردد  می محسوب

 و سازي ساده» همین سبب به واقع در و است رویدادها و ها پدیده تحلیل و تجزیه و سازي ساده راه از دانش

 اندیشه، ي شیوه این که نپایید دیري .نهد می نام «سادگی پارادایم» را آن (1151) مورن که است «نگري ساده

 که چنان داد؛ قرار تأثیر تحت شدت به نیز را تربیت و تعلیم جمله از و انسانی علوم بلکه پایه، و طبیعی علوم تنها نه

 بر اساس علمی پذیر تعمیم و فراگیر هاي مندي قانون از برخورداري سمت به را تربیت قلمرو کرد تالش ثرندایک

 رویکرد و درسی هاي برنامه آموزشی، هاي نظام(. 27: 1151 مهرمحمدي،)دهد  سوق نیوتنی تفکر هاي ویژگی

 دانش انتقال آن اساس که گرفت شکل قطعیت و عینیت ي پایه بر و پارادایم این تأثیر تحت یادگیري -یاددهی

بر  یادگیري -یاددهی رویکرد که شد می تالش بنابراین. بود جدیدتر نسل به موجود نسل از شده گزینش و عینی

 معموالً که) یادگیري تا شود ریزي برنامه دقیق، و منظم صورت به محور، موضوع و محتوایی درسی ي برنامه اساس

ي نظارت و  معلم وظیفه .باشد کنترل و نظارت تحت( بود موجود دانش کشف حداکثر یا و دانش انتقال آن از تلقی

                                                   
1- Kuhn 

2- Simplicity Paradigm 

3- Newtonian Paradigm 

4- Mechanistic Paradigm 

5- Positivism Paradigm 

6- Stacey 
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اي  هاي آموزشی و یادگیري را بر عهده داشت و دانش و موضوعات گزینش شده را در رابطه کنترل فعالیت

 داد. آموز قرار می سویه در اختیار دانش یک

 نظریات مانند پایه، علوم خصوصاً و بشري گوناگون هاي حوزه در نوین هاي اندیشه ظهور و زمان گذشت اما

 جدا کردن، جزء جزء بر مبتنی نگرشِ و نیوتنی علم هاي انطباقی پیچیده، و سیستم 1، آشوب2کوانتوم ،1نسبیت

 شماري بی هاي موقعیت در نگرش این که داد نشان و کشید چالش به را ها پدیده نگري ساده و سازي ساده انگاري،

 کافی امور تبیین و توضیح براي مکانیکی و انهنگر ساده هاي حل راه و ندارد چندانی کاربرد اند، پیچیده و پویا که

در نتیجه،  (.67: 1167 پورشافعی،)کند  مجهز اندیشیدن و اندیشه در نوینی ابزار به را خود باید انسان و نیست

 . 7شود نامیده می 4«پارادایم پیچیدگی»رویکرد جدیدي نسبت به علم شکل گرفت که 

 

 بیان مسئله

هاي اخیر علوم  ي تحوالت و کشف توان الگوي عمومی اندیشه و علمِ دوران معاصر بر پایه پارادایم پیچیدگی را می

ها،  و خود را درگیر محیط( 1: 1161 چابکی، محمدي)پایه دانست که در مقابل پارادایم سادگی مطرح شده است 

ي آن به  ند که اجزا یا عوامل بسیار زیادِ تشکیل دهندها کند که به آن معنا پیچیده هایی می ها و یا سیستم سازمان

(  و براي دستیابی به شناخت کامل 7: 2002، 7هاي مختلفی در ارتباط و تعامل هستند )موریسون روش و صورت

نگر توجه نمود.  ها نیز در یک نگاه کل ي روابط درونی اجزا، به تعامالت آن با دیگر محیط آن باید ضمن مطالعه

هاي پیچیده  ها در جهان هستی )از جمله نظام آموزشی و یا یک کالس درس( سیستم ین تمامی پدیدهبنابرا

هاي پارادایم پیچیدگی توصیف  ها و رفتارهاي آنها را به کمک نظریات و مؤلفه توان ویژگی شوند و می محسوب می

که  –ت بلکه در مواجهه با مسائل امروز تر اس تنها واقعی دست آورد که نه و تبیین کرد و شناخت بهتري از آنها به

باشد. بر این اساس امروزه این پارادایم نیز با  کارآمدتر می -هاي اساسی آن است تغییر و پیچیدگی از ویژگی

هاي مختلف دانش از جمله علوم تربیتی است  نگرشی متفاوت به جهان هستی در حال توسعه و گسترش در حوزه

ي آنان، تعلیم و تربیت فرآیندي پیچیده و  رو شده است؛ زیرا به عقیده ان روبهو با استقبال بسیاري متخصص

 پویاست و نه فعالیتی ساده و خطی.

ي  پردازي براساس آن، در حوزه در پی این مهم، متفکران بسیاري به بررسی جوانب مختلف این پارادایم و نظریه

                                                   
1- Theory of  relativity 

2- Quantum Theory 

3- Chaos Theory 

4- Complexity Paradigm 

 و دشوار» معناي به نه و است «هم به در هم بافته و مرتبط» و «تنیده درهم» معناي به «پیچیده» ي مأخوذ از واژه اینجا پیچیدگی در -7
 .«مبهم

6- Morrison  



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

1266 

ي پیچیده، مطالعات  ي تفکر و اندیشه درباره 1نظریات مورنتوان به  اند که از جمله می تعلیم و تربیت پرداخته

( و 2006) 1هاي دال ي تعلیم و تربیت، پژوهش ( در فلسفه2006و  2007، 2002( و موریسون )2006) 2میسون

 7هاي دیویس ( در روش تدریس و آموزش، و فعالیت2012) 7ي رایکا ي درسی، مطالعه ( در برنامه2007) 4آسبرگ

کارگیري  شناسی پژوهش تربیتی اشاره کرد که هر کدام تالشی است در جهت به ( در روش2007) 5و سامارا

هاي  طور کلی تعلیم و تربیت. اما فعالیت هاي آموزشی و به هاي پیش روي نظام مفاهیم پیچیدگی براي رفع چالش

ادایم پیچیدگی تأثیر هاي مختلف تعلیم و تربیت براساس پار این متفکران هر چند در شناخت و توصیف جنبه

هاي مختلف تعلیم و تربیت از منظر پیچیدگی  سزایی داشته است ولی در بسیاري موارد نیز از توصیف جنبه به

کند. این مسأله لزوم  رنگ جلوه می هاي آنان کم هاي اساسی تعلیم و تربیت در فعالیت رود و ترسیم مؤلفه فراتر نمی

تعلیم و تربیت در ارتباط با پارادیم پیچیدگی، خصوصاً براي بازسازي و هاي اساسی  کنکاش در عناصر و مؤلفه

اساسی تعلیم و  هاي مؤلفه از سازد؛ زیرا یکی ها و رویکردهاي متداول تعلیم و تربیت را نمایان می تکمیل دیدگاه

ي مؤثر است. آموزش و یادگیر دستیابی به براي یادگیري -یاددهی رویکرد به توجه آموزشی، تربیت در هر نظام

 معلم، نقش آموز، دانش و معلم فعالیتهاي مراحل و توالی اساسیِ: ي مؤلفه چهار شامل یادگیري -یاددهی رویکرد

ها و  دیدگاه در هریک از که (111: 1151 مهرمحمدي،)است  آموز و دانش معلم ارتباط ي و نحوه آموز دانش نقش

شده و یا قابل ترسیم هستند. بنابراین  ترسیم و متنوعی متفاوت هاي ها و صورت روش هاي فلسفی، به سیستم

پارادایم پیچیدگی، به استنتاج و  اساسیِ هاي مؤلفه و گیري و استناد به مفاهیم کوشد با بهره پژوهش حاضر می

 و این پارادایم بپردازد؛ به همین رو مقاله حاضر دو بخش دارد؛ ابتدا مفاهیم در یادگیري -یاددهی تبیین رویکرد

 دهد، سپس به استنتاج و تبیین رویکرد نماید و شرح می پارادایم پیچیدگی را تحلیل می اساسیِ هاي مؤلفه

 شود. پارادایم پیچیدگی پرداخته می در یادگیري -یاددهی

 

 پژوهش هدف و سؤاالت

 این بر. است پیچیدگی پارادایم اساس بر یادگیري -یاددهی رویکرد تبیین و ترسیم پژوهش این از کلی هدف

 زیر سؤاالت به پاسخ پی در حاضر پژوهش یادگیري؛ -یاددهی رویکرد اساسی هاي مؤلفه به توجه با و اساس

 :باشد می

                                                   
1- Morin 
2- Mason 

3- Doll 

4- Osberg 

5- Ricca 

6- Davis 

7- Summara 
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 است؟ ترتیبی چه به پیچیدگی پارادایم اساس بر آموز دانش و معلم هاي فعالیت توالی و مراحل-1

 چیست؟ پیچیدگی پارادایم براساس یادگیري -یاددهی رویکرد در معلم نقش-2

 چیست؟ پیچیدگی پارادایم براساس یادگیري -یاددهی رویکرد در آموز دانش نقش-1

 است؟ چگونه پیچیدگی پارادایم براساس یادگیري -یاددهی رویکرد در آموز دانش با معلم ي رابطه-4

 

 پژوهش روش

 پیچیدگی، پارادایم نخست که نحو بدین. است شده انجام استنتاجی -تحلیلی روش به و کیفی رویکرد با پژوهش

 مشخص آن مختلف ابعاد و ها مؤلفه مفاهیم، و گردید تحلیل قبول، قابل و منسجم دقیق، توصیفی ي ارائه هدف با

 و مختلف مفاهیم میان ارتباط جستجوي و شد. مقصود از تحلیل در این مرحله، بررسی موضوعات مورد نظر

(. که با توجه به مبانی نظري و فلسفی 111: 1161است )باقري،  آنها مفهومی هاي شبکه و روابط بازشناسی

 موضوعات مذکور و با در نظر گرفتن انسجام میان مفاهیم، و درک روابط منطقی آنها انجام پذیرفت. سپس

 براساس یادگیري -یاددهی رویکرد آنها، ترکیب و مذکور موضوعات از شده ارائه مبانی نظري و فلسفی براساس

 .گردید استنتاج پیچیدگی دایمپارا

 

 اساسیِ آن هاي مؤلفه و پیچیدگی: مفاهیم پارادایم

عنوان یک نظریه در علوم طبیعی و یا علوم انسانی  ي تعریفی جامع از پارادایم پیچیدگی و حتی پیچیدگی به ارائه

اشاره دارد که تحت تأثیر بینی  اي جهان دشوار است. با این حال پارادایم پیچیدگی به نوعی نگرش کالن و گونه

ها و حدود و ثغور آن میان  ي ویژگی گیري بوده و البته هر چند تاکنون درباره تحوالت علمی اخیر در حال شکل

توان نقاط مشترکی را پیدا کرد  هاي اصلی آن می اندیشمندان اجماعی حاصل نشده است، اما در باب ویژگی

 طور کلی پارادایم هاي مشترک، به وجه به این نقاط و ویژگی( با ت76: 1112چابکی و همکاران،  )محمدي

که تمرکز آن بر فهم تعامالت و روابط درونی  دانست معاصر دوران علمِ عمومی الگوي توان می را پیچیدگی

هایی  کند. این الگو دگرگونی و نسبت میان اجزا تأکید می 1گرایی هاست و بر کل )سیستم( و بیرونی )محیط( پدیده

 مقابلِ هاي اساسی آن، در طوري که بیشترِ مفاهیم و مؤلفه در روش اندیشیدن و تفکر بشر ایجاد کرده است بهرا 

 ها اشاره شده است.  به برخی از این تقابل 1سادگی قرار دارد و در جدول  هاي اصلیِ پارادایم فرض پیش

مانند نظریه آشوب، نظریه ) پیچیدگی ي پایه بر اندیشمندان تفکرات و علمی نظریات بررسی با این حال با

 نقشی که نمود استدالل و مشاهده را مشترکی هاي مؤلفه و مفاهیم توان می( هاي انطباقی پیچیده و... سیستم

                                                   
1- Holism 
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 .اند داشته پارادایم این تکامل و گیري شکل در اساسی

 هاي اساسی پارادایم سادگی و پارادایم پیچیدگی ي مفاهیم و مؤلفه مقایسه -3جدول 

 پارادایم پیچیدگی پارادایم سادگی ها پدیده

 واقعیت 

 و

 شناخت

 قسمتی عینی و بخشی ذهنی عینی

 اي الیه و طبقه الیه سلسله مراتبی

 تا حدي قطعی و بیشتر غیرقطعی قطعی

 نگري و فهم روابط تأکید بر کل ها از طریق کاهش پدیده

 ساز و کار
 دهنده خودسازمانپویا و  ماشینی و ایستا

 بینی و کنترل محدود پیش بینی و کنترل قابل پیش

 روابط
 خطی و غیرخطی خطی

 گسترده و متنوع محدود و مشخص

 علیت
 چند بُعدي خطی و متسلسل

 هاي بازخوردي( پیامد )حلقه -نتیجه معلول -علت

ارتباط و »، «عناصر و عوامل متعدد»، «نگرش سیستمی»توان به  هاي اساسی و مشترک می از جمله این ویژگی

صورت یک کل و  ها به اشاره کرد. نگرش سیستمی به بررسی پدیده« تغییر»و پذیرش « تعامل پویا میان عناصر

پردازد. سیستم، عبارت است از موجودیتی متشکل از عناصري مرتبط و متعامل که ارتباط و  یک سیستم می

( و شامل عوامل و عناصر 41: 1172بخشد )فرشاد،  یت و تمامیت میتعامل بین اجزا، به آن سیستم نوعی کل

متعددي است که در هم تنیده و پیچیده هستند، یعنی در تأثیر و تأثر مداومند و هر کدام از این عوامل بر رفتار 

فرض آمیز  مصیبت و گر اخالل کل سیستم تأثیرگذار است. همچنین برخالف پارادایم سادگی که تغییر، غیرعادي،

ها و جهان هستی محسوب  در تمامی پدیده بقا ي شود، در پارادایم پیچیدگی تغییر یک امر طبیعی و الزمه می

فرصت و خالقیت براي تکامل است. اما گذشته از  از بینی بودن پر پیش قابل شود که به سبب غیرخطی و غیر می

توان  دهند و از بسیاري می بینی آن را تشکیل می هایی دارد که اساس جهان این مفاهیم، پارادایم پیچیدگی مؤلفه

جهت بازسازي رویکردهاي موجود و فعلی در یاددهی و یادگیري و یا ترسیم رویکردي جدید استفاده نمود که 

، 1، راهبرد2، علیت پیچیده1نگري، نوپدیدي ترین آنها عبارتند از: تعدد عناصر اثرگذار بر یک پدیده، کلمهم

 پردازیم: که به شرح مختصري از آنها می 7تکامل همزمان و 4خودسازماندهی

صورت  ها در جهان هستی به در پارادایم پیچیدگی با توجه به نگرش سیستمی حاکم بر آن تمام پدیده

                                                   
1- Emergence 

2- Complex Causation 

3- Strategy 

4- Self-Organization 

5- Co-evolution 
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اند و هر یک  اي تشکیل شده تنیده و پیچیده شوند که از اجزا و عوامل متعددِ درهم هایی در نظر گرفته می سیستم

پوشی کرد. بنابراین به  توان از آن چشم مهم و تأثیرگذارند و نمی« کل»صورت  براي فهم سیستم به از این عوامل

شود چرا که در کلیت هر پدیده خصوصیاتی وجود  جاي تمرکز بر اجزاي یک پدیده، کلیت آن در نظر گرفته می

. این 1و حتی تبیین( نیستندهاي جزئی از اجزاي آن پدیـده قابل مشاهده یا درک ) دارد که از مجموع شناخت

ها )ي طبیعی( عموماً در  کند که سیستم شود و در واقع به این نکته اشاره می ویژگی نوپدیدي یا ظهور نامیده می

تک اجزاي آنها موجود نیست و اتحاد و ارتباط اجزاي  کلیت، داراي خواص، صفات و رفتارهایی هستند که در تک

ي ظهور برسند.  بنابراین  شود این خواص و صفات به منصه است که سبب میتشکیل دهنده و تشکیل وجود کلی 

 که کند می تعامل آنچه دارد به بستگی کرد خواهد پیدا ظهور است؛ زیرا آنچه بینی پیش تقریباً غیرقابل ظهور

همچنین  .(2: 2006شود )میسون،  می تعیین محیطی تغییرات و تصادفی برخوردهاي توسط حدودي تا حداقل

ي  معلول رفتار آینده -در پارادایم پیچیدگی عالوه بر پذیرش اصل علیت که براساس روابط ساده و خطی علت

شود و اعتقاد بر آن است که علیت خطی براي  شود، بر علیت چند بُعدي نیز تأکید می بینی می سیستم پیش

گردد. علیت نوع دوم که  دوم و سوم مطرح میهاي نوع  هاي جهانِ هستی کافی نیست و علیت تبیین روابط پدیده

تواند بر علت خود تأثیر بگذارد  معروف است تأکید بر این دارد که معلول نیز می« اي واکنشی علیت چرخه»به 

تواند بر رفتار دیگران نسبت به آن  عنوان مثال، رفتار )مؤدبانه/ غیرمؤدبانه( یک شخص می (. به14: 1151)مورن، 

معروف « علیت بازگشتی»جتماعی )خوب/ بد( وي و دیگران تأثیر بگذارد و علیت نوع سوم که به فرد و روابط ا

آورد،  وجود می ها براي فرآیندي که آنها را به ها و محصول است بدین امر اشاره دارد که در فرآیند بازگشتی، معلول

طور مثال انگیزه باالي  (. به17د )همان: کن ي چیزي است که آنرا تولید می اند؛ یعنی محصول، تولید کننده ضروري

 آموزان را باال می برد. شود و انگیزه معلم انگیزه دانش آموز، انگیزه باالي معلم را سبب می دانش

اي که در  گونه کند )بر خالف آن و قطعیت کاملِ قوانین حاکم بر طبیعت را رد می 2پذیريِ پارادایم پیچیدگی تعین

سبب تأکید بر نوپدیدي که حاصل تعامالت غیرقابل  شود( زیرا در پارادایم پیچیدگی به یپارادایم سادگی مطرح م

قطعیتِ کامل و آشفتگی را  فرض قطعیت پذیرفتنی نیست هر چند که عدم بینی و حتی اتفاقی است، پیش پیش

ها و  قطعیت( براي پدیدهي امکانی و احتمالی )با سهمی از قطعیت تا عدم  پذیرد؛ بلکه معتقد به نوعی بازه نیز نمی

صورت طیفی از قطعیت  اي امکانی و احتمالی به ها و رویدادها را در بازه جهان هستی است. بدین معنا که پدیده

نماید. به همین رو در این  کامل تا عدم قطعیت کامل و آشفتگی )براي آن پدیده یا رویداد( بررسی و مطالعه می

                                                   
داند اما معتقد است که هر چند کاهش و تعدیل  کند و حتی در برخی موارد ضروري می نمیها را کامالً رد  البته پارادایم پیچیدگی کاهش پدیده -1

ناپذیر بوده اما نباید  ها، و حتی توصیف و تبیین برخی قوانین طبیعی و علمی اجتناب دادن برخی خصوصیت ترین سطح، براي نشان ها به ساده پدیده
 گردد. بعدي  ها و پیوند میان عناصر حذف شود و منجر به شناختی تک کنش حدي باشد که با ایجاد تمایز و جداسازي، برهم به

2- Determinism 
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« راهبرد»اي قطعی و کامل را از پیش طراحی کرد، پس  توان برنامه ئن نمیمحیطِ تا حد زیادي متغیر و نامطم

ها،  غالباً  پذیري پدیده است. برنامه با فرض قطعیت، عینیت و تعین 1یابد. راهبرد در تقابل با برنامه ضرورت می

و نظارت بر شود و سعی در تعیین، کنترل  صورت خطی اجرا می براي شرایط ثابت و یکنواخت طراحی شده و به

پذیر و غیرخطی است و در حقیقت سناریویی  ي جزئیات دارد. اما راهبرد پویا، انعطاف امور با در نظر گرفتن کلیه

آوري شده، اتفاقات، حوادث  تواند و باید تغییر یابد. این تغییرات برحسب اطالعات جمع کند که می ارائه می

: 1161شوند )مورن،  هاي خاص ایجاد می آیند و در موقعیتهاي خوبی است که در طول فر غیرمنتظره و اقبال

 نمایند. ( و به کارآمدي آن راهبرد کمک می51

توان مهمترین مفهوم در پارادایم پیچیدگی دانست چرا که بقاي هر سیستم را ممکن  خودسازماندهی را می

و تکامل همزمان. نوپدیدي  ارتباط، بازخورد،: است مشخصه چندین سازد. خودسازماندهی شامل می

 و تعادل، عدم هایی که تغییر، سیستم کند؛ )مانند جوامع انسانی( معنا پیدا می پویا هاي سیستم خودسازماندهی در

ي این  هاي اساسی آنهاست. ارتباط و تعامل درونی و بیرونی الزمه از مشخصه بودن بینی پیش غیرقابل

و در  وابسته گروههاي دیگر و جوامع همساالن، معلمان، ها، خانواده با کودکان مدارس، هاست )مثالً در سیستم

کنند. این فرآیندِ مداوم  کنند پیوسته خود را بازسازماندهی می ارتباطند( و از طریق بازخوردهایی که دریافت می

است ممکن  پیرامونِ هر سیستم محیط و اجزاي درونی میان صورت یک چرخه در سیستم وجود دارد و تعامل به

افزایی در  نظمی و یا هم مانند نظم یا بی .(21: 2006شود )موریسون،  جدیدي ساختارهاي موجب بروز و ظهور

کالس درس. همچنین رشد و تکامل سیستم هم در گرو بازسازماندهی مداوم و خودسازماندهی است زیرا اطالعات 

کند که براي حفظ بقا با محیط هماهنگ یا  کند او را وادار می و بازخوردهایی که سیستم از محیط دریافت می

آید که  سازگار شود. در طول تالش براي این سازگاري و هماهنگی معموالً سطوح باالتري از پیچیدگی پدید می

وجود  کند، تکاملی که همزمان در تمامی اجزاي سیستم به خود سیستم را به سمت تکامل هدایت می خودبه

آموزان یک گروه در یک کالس درس، سبب اشتراک یادگیري و ارتقاي سطح  دانشطور مثال همکاري  آید. به می

هاي دیگر احتماالً سبب ارتقا و تکامل دیگر گروهها و درنتیجه  شود که در تعامل با گروه علمی اعضاي گروه می

 دهد. شود که البته معلم را نیز تحت تأثیر قرار می آموزان کل کالس می پیشرفت دانش
 

 یادگیري در پارادایم پیچیدگی -اددهیرویکرد ی

 به آموزشی، فضاي یک در آموز دانش و معلم عمدي ي مواجهه الگوي از است عبارت یادگیري -یاددهی رویکرد

 نقش آموز، دانش و معلم فعالیتهاي توالی و مراحل: اساسیِ ي مؤلفه چهار شامل که معین؛ هاي هدف تحقق منظور

 از هریک در و( 26: 1151 ورکی، شعبانی) است آموز دانش و معلم ارتباط ي نحوه و آموز دانش نقش معلم،
                                                   
1- Program  
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 .است استنتاج قابل یا و شده ترسیم متنوعی و متفاوت هاي صورت و ها روش به فلسفی هاي سیستم و ها دیدگاه

دارد و  یادگیري نمودي از نظام آموزشی است که اجزاي مشخصی -یاددهی البته باید توجه داشت که رویکرد

هاي یک رویکرد با دیگر رویکردها نه در  دهد. بنابراین تفاوت خارج از چارچوب مشخص معناي خود را از دست می

یادگیري خواهد بود. از  -یاددهی هاي اساسی رویکرد ي کلی، بلکه در تفاسیر و محتواي هر کدام از مؤلفه چارچوبه

آموزشی است  فضاي آموزان در دانش مستلزم ارتباطات معلم و ريیادگی -یاددهی رو با یادآوري این که فرآیند این

 تر آسان آموز و دانش معلم تا یادگیري هستند -یاددهی تحقق الزم براي منابع و و فضاي آموزشی در واقع شرایط

در  تعامل بپردازند و در جهت دستیابی به اهداف آموزشی بکوشند؛ استنتاج رویکرد یاددهی و یادگیري به بتوانند

 گردد: پارادایم پیچیدگی ارائه و تبیین می

 

 در پارادایم پیچیدگی آموز دانش و معلم فعالیت توالی و مراحل -3

 -یاددهی فضاي. شود می محسوب گسترده تعامالت با پیچیده سیستم یک درس پیچیدگی کالس پارادایم در

. آموزان دانش و معلم بین مستمر، و غیرخطی پویا، تعاملی، ي گسترده ارتباطاتِ شامل است محیطی یادگیري،

 از و اند غیرخطی علیت حاصل و گیرند، می شکل نوپدید و پویا صورت به تعامالت این طرف، یک از که طوري به

 که است اي گسترده ارتباط و شرایط تأثیر تحت یابد، می ظهور یا و گیرد می شکل که اي تعاملی فرآیند دیگر طرف

 در پیچیدگی پارادایم در یادگیري -یاددهی محیط دیگر عبارت به. دارند دخالت آن گیري شکل و دهی جهت در

 تعامالت و عناصر تأثیر تحت هم و دهد می هویت و شکل اش درونی عناصر به هم بازگشتی، و پویا فرآیندي

ریزي ]از پیش تعیین  برنامه متوالیِ بنابراین پیچیدگی، مراحلِ .شود می بازسازي تکامل، جهت در پیوسته درونی،

را  یادگیري و آموزش براي شده ریزي برنامه و دستورالعملی شدیداً ریزي شکند و برنامه می درهم را شده و دقیق[

صورت  یادگیري به -هاي یاددهی ریزي و سازماندهیِ فعالیت ( از این رو برنامه27: 2006نماید )موریسون،  طرد می

هاي معلم و  پیش تعیین شده در اینجا مد نظر نیست و مراحل و توالی فعالیت مراحلِ متوالیِ مشخص و از

اي از راهبردهاي  هایی شامل مجموعه صورت گام ي دقیق، به ریزي شده جاي طرحِ درسِ برنامه آموز به دانش

شرایط اعم از  -ها با در نظر گرفتن شرایط کالسِ درس شوند. این گام یادگیري و یاددهی در نظر گرفته می

آموزان، شرایط  ها و شرایط فرهنگی و اجتماعیِ معلم و دانش فیزیکی کالس درس، محتواي یادگیري، ویژگی

اند. عناصر اثرگذار  قابل انعطاف -پوشی کرد( آموزان و ... )که نبایست از هیچ کدام از آنها چشم فیزیولوژیکی دانش

هایی از پارادایم پیچیدگی هستند که بر اتخاذ  فهمتعدد، بازخورد، علیت غیرخطی و نوپدیدي مهمترین مؤل

آموزان و یا  هاي دانش یادگیري تأثیر مستقیم دارند. بدین صورت که بازخوردها و واکنش -راهبردهاي یاددهی

شرایط نوپدید حاصل از نوع تعامالت و یا بازخوردي خاص، ممکن است به بازگشت و یا تغییر یک راهبرد به 
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شود  ها از سوي معلم اعمال نمی در کالس درس بینجامد. در نتیجه، کنترل شدیدي بر فعالیتتر  راهبردي مناسب

آموزان و هم در  ي موجود در کالس درس هستند که پدید آمدن نظمی درونی هم در دانش و تعامالت پیچیده

ین اساس کند. بر ا ي تعاملی به سازماندهی کالس درس کمک می کالس درس را در پی دارد و این چرخه

مشیِ کلی )با در نظر گرفتن اهداف آموزشی( و به کمک  صورت خط یادگیري به -هاي یاددهی سازماندهی فعالیت

 هاي هایی که توسط معلم و براساس نظریه گیرد. گام پذیر صورت می هایی انعطاف اتخاذ راهبردهاي متنوع و در گام

تدریس،  الگوهاي و یادگیري هاي شوند. در واقع نظریه تدریس انتخاب، طراحی و اجرا می الگوهاي و یادگیري

یادگیري در پارادایم پیچیدگی هستند که البته باید  -پشتوانه و بستري براي اتخاذ راهبردهاي مناسب یاددهی

هایی متفاوت از مفاهیم متداول آنها، تعریف  توجه داشت در پارادایم پیچیدگی مفاهیم یاددهی و یادگیري از جنبه

شوند. بنابراین الزم است مفاهیم یادگیري و یاددهی )آموزش( نیز در ارتباط با فرآیند و رویکرد  بررسی میو 

 یادگیري در پارادایم پیچیدگی بازتعریف و دوباره بررسی شوند: -یاددهی

م ي ذهنی و شناختی، ه ي فیزیولوژیک، هم جنبه یادگیري در پارادایم پیچیدگی، فرآیندي است که هم جنبه

یادگیري فرآیند »شود:  صورت تعریف می طور کلی بدین ي اجتماعی دارد و به ي رفتاري و هم جنبه جنبه

باشد که به جزئیات )حقایق،  گیري و تولیدِ یک مفهوم کلی یا رفتار خاص، در خصوص یک موضوع می شکل

د درگیرشدن یادگیرنده با تجارب اطالعات و ارتباطات( آن موضوع و یا رفتار پیوند خورده است و از طریق فرآین

شود و به تغییر رو به رشد تجربیات، فرآیندهاي ذهنی و رفتار یادگیرنده  پیچیده، در یک محیط غنی حاصل می

در این تعریف بر فرآیند یادگیري و نه صرفاً فراگیري موضوع، و همچنین بر یادگیري و ادراک مفهوم « انجامد. می

ي  شود. همچنین بنا بر تعریف فوق درگیرشدن به مواجهه جزئیات آن، تأکید میکلی، بیشتر از پرداختن به 

یابد. تجارب پیچیده،  هاي محیط اشاره دارد که به کمک بازخوردهاي حاصل از محیط تداوم می مستمر با چالش

است شوند. و محیط غنی، محیطی  ها و تجربیاتی هستند که در یک محیط غنی موجودند و یا طراحی می فرصت

باشد و در آن تازگی، تنوع، بازخوردِ فوري و فرصت انتخاب براي  انگیز می که برانگیزاننده، پیچیده و چالش

هاي موجود  ي فعال به کمک چالش (. در نتیجه یادگیرنده171: 1161و همکاران،  1یادگیرنده فراهم است )کین

گیرد. این یادگیري ممکن است  کند و یاد می ي فرآیندهاي ذهنی، تجارب جدیدي را کسب می در محیط و توسعه

در سطوح مختلفی باشد زیرا در پارادایم پیچیدگی نیز اعتقاد به ابعاد و سطوح مختلف یادگیري وجود دارد که هر 

 اي نیست اما توجه و تأکید بر آن در فرآیند یاددهی و یادگیري باید مد نظر قرار گیرد.  چند این مسأله، سخن تازه

هاي پارادایم پیچیدگی، بازتعریف  تدریس نیز با توجه به تعریف یادگیري بر اساس مفاهیم و مؤلفهآموزش و 

یاددهنده و یادگیرنده در  بلکه. نیست موجود پیش از و عینی شود. چرا که در پارادایم پیچیدگی، دانش صرفاً می

                                                   
1- Caine 
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 دست معلمان و آموزان عبارتی دانش د و بهنقش دارن دانش بازتولید و تولید در فعاالنه و تکاملی شکل به کنار هم

: 2006پردازند )موریسون،  می یکدیگر و خود ي دانش و تجربه دهی شکل و اشتراک، خلق، به یکدیگر دست در

اند و  ارتباط در یکدیگر با شماري هاي بی راه از آن اجزاي که است پیچیدگی نیز نوعی بنابراین یاددهی .(10

ي  براساس پارادایم پیچیدگی، مجموعه مشارکتی و باز خواهد بود. به عبارت دیگر یاددهیبنابراین پویا، فعال، 

راهبردها و اقداماتی است که معلم در فضاي آموزشی بر اساس بازخوردها و تعامالتی محیط، در جهت تسهیل 

فضاي آموزشی و محیط هاي مداومِ معلم در  کند. بنابراین وابسته به پژوهش فرآیند یادگیري، طراحی و اجرا می

هاي مداوم معلم بر اساس رویدادهاي فضاي 1«پژوهی اقدام»رو آموزش به نوعی  یادگیري خواهد بود و از این

آموز،  دانش، دانش میان آموزشی و اهداف آموزشی است در جهت تسهیل و رشد یادگیري؛ که در آن تعامل

 فرآیندي در و هم دانش را معلم هم آموز، دانش هم ،نقش حیاتی دارد و یادگیريِ حاصل معلم، و آموزان دانش

هاي نوپدید در هر سه طرف تعامل  تغییري که به بروز ویژگی .دهد می تغییر تکاملی همزمان در مشارکتی و

 شود و خالقیت را نیز در پی دارد. معلم( منجر می و آموز )دانش، دانش

 
 تعامل و مشارکت در آموزش و یادگیري -3شکل 

 

 یادگیري مبتنی بر پارادایم پیچیدگی -یاددهی رویکرد در معلم نقش -8

در کالس درس و  نوپدید دانش و دهی خودسازمان طریق از یادگیري شرایط خلق و بسترسازي براي معلم وجود

یادگیريِ مبتنی بر پارادایم  -است؛ اما بازتعریف معلم و نقش او در محیط یاددهی ضروري آموزان براي دانش

ترند. اولین نقش معلم  کند که متنوع و پیچیده اي را براي وي ترسیم می هاي تازه ها و مسئولیت یدگی، نقشپیچ

هاي  یادگیري با در نظر گرفتن تمامی ابعاد، شرایط و جنبه -در کالس درس، طراحی و سازماندهیِ محیط یاددهی

هاي ثابت و از پیش موجود )که  و برنامههاي فکري  ها، چارچوب بایست دستورالعمل تأثیر گذار است. وي می

آیند( را به دست فراموشی بسپارد و خود را براي طراحی و سازماندهی مداومِ  صورت عادت در می معموالً به

 تعامالت طریق از و مداوم فرآیندي اي که در محیطی باز و پویا، با اهداف متنوع و متغیر آماده کند. سازماندهی

                                                   
1- Action Research 
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(. 21-10: 2006یابد )موریسون،  شود و تکامل می تولید و باز تولید می س درس پیوستهپیچیده و نوپدید کال

کند و این مسئولیت  یادگیري اهمیت بیشتري پیدا می -هاي یاددهی همین دلیل طراحی و سازماندهی فعالیت به

تجربیات متنوع و بایست با طراحی و تدارک محیط غنی شامل  ي معلم است. بنابراین معلم می همچنان بر عهده

کار بندد تا هم از رکود و تعادل کامالً  صورت بازگشتی به طور مداوم و به اي براي یادگیري، راهبردهایی را به پیچیده

عنوان یک سیستم پیچیده( به  یادگیري )به -باثبات در کالس درس جلوگیري کند و هم تمایلِ محیط یاددهی

رو معلم باید پیوسته شرایط مختلف کالس درس و ابعاد مختلف  یننظمی را کاهش دهد. از ا ثباتی و بی بی

هاي  آموزان را بررسی نماید و براي سازماندهی و یا سازماندهی مجدد فعالیت شخصیتی، فیزیولوژیکی و ... دانش

آموزشی و فرآیند یادگیري، راهبردهاي مناسب را در راستاي همین هدف و با مد نظر قرار دادن مسائل و 

آموزان اتخاذ و اجرا نماید. که این امر مستلزم پژوهش مداوم در فضاي آموزشی و محیط یادگیري  ت دانشمشکال

کند.  پژوهی می عبارتی اقدام زند و به است. پژوهشی که در آن معلم در نقش یک کارشناس دست به اقدام هم می

یه )مانند آنچه در پارادایم سادگی و سو هاي مداوم و مکرر، فقط علل خطی و یک پژوهی البته در این اقدام

عبارتی معلم در  شود و تأکید بر علیت چندبُعدي و پیچیده است. به شود( جستجو نمی تر دیده می هاي سنتی روش

 برخورد با مسائل باید به عوامل متعدد توجه کند و چندبُعدي بیندیشد.

 

 یادگیري مبتنی بر پارادایم پیچیدگی -یاددهی رویکرد در آموز دانش نقش -0

یادگیري مبتنی بر پارادایم پیچیدگی فعال و پویا است. فعالیت و پویایی مستلزم  -آموز در محیط یاددهی دانش

ارتباط و درگیرشدن با تجارب غنی و پیچیده و تعامل با معلم و دانش آموزان دیگر است. تعامل وابسته به تبادل 

آموز باید در فعل و انفعالی دوطرفه براي  گیرد بلکه دانش خودي صورت نمیبادل خودبهاطالعات است و این ت

آموز باید پیوسته با محیط یادگیري در ارتباط باشد و با  جستجو و دریافت اطالعات گام بردارد. بنابراین دانش

ت که معموالً توسط معلم ي اس شرط این مهم، انگیزه و برانگیختگی اولیه عوامل و اجزاي آن تعامل کند. پیش

آموز به  شود و یا در محیط غنیِ یادگیري موجود است و هدف آن ایجاد چالش، جهت سوق دادن دانش ایجاد می

ي  ي آن یادگیري است زیرا اوالً یادگیري نتیجه باشد که نتیجه سطح باالتري از رشد و به سمت تکامل می

ه رشد و به سطوح باالتر، نیازمند یادگیري است؛ بنابراین خودي تعامل است و دوم اینکه حرکت رو ب خودبه

آموز براي رسیدن به خودسازماندهی، پیوسته به یادگیري مشغول است و این کار را از طریق بازخورهاي  دانش

اش دریافت  دهد. بازخوردهایی که هم از طریق پردازش اطالعات ذهنی و تجارب قبلی درونی و بیرونی انجام می

هاي محیطی که با آن درگیر است. خودسازماندهی در اینجا به معناي  و هم از طریق اطالعات و دادهکند  می

هاي نوپدید تعامل )هم درونی و هم بیرونی( آن را به سمت تکامل  سازماندهی مجدد و مداوم نیز هست که ویژگی
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ت که در تمام مدت به یادگیري مشغول ي مداوم دانس آموز را یک یادگیرنده توان دانش دهند، بنابراین می سوق می

است تا از طریق آن، پیوسته خود را سازماندهی کند. در نتیجه یادگیري به معناي پژوهش خواهد بود؛ زیرا بدون 

آموز  رو نقش دیگر دانش پژوهش در شرایط و وضعیت موجود یادگیري و خودسازماندهی رخ نخواهد داد و از این

 پژوهشگريِ مداوم است. 

 

 یادگیري مبتنی بر پارادایم پیچیدگی -یاددهی رویکرد در آموز دانش با معلم ي رابطه -4

 مبتنی یادگیري -یاددهی رویکرد در آموز دانش با معلم ي هاي کلیدي در رابطه ارتباطِ چندسویه، یکی از ویژگی

ابط خطی گرفته تا تعامالت هاي متنوعی است؛ از رو ها و شکل پیچیدگی است که داراي ابعاد، جنبه پارادایم بر

 پیچیده. 

 

 
 یادگیري -ارتباطات چند سویه در محیط یاددهی -8شکل 

 

ي تعامالت گسترده و متنوعِ درونی و بیرونی، بین اعضا و عوامل فضاي آموزشی است که  بر پایه در واقع این رابطه

هاي آن است. از جمله این تعامالت  مشخصههاي مختلفی است و ویژگی نوپدیدي از مهمترین  در سطوح و جنبه

 میان مثبت و غنی بازخوردهاي هاي مشارکتی اشاره کرد که در آن در فعالیت 1«افزایی هم»توان به  نوپدید می

هاي متنوع و  بنابراین تأکید پارادایم پیچیدگی بر تعامالت و کنش و واکنش. است ضروري معلمان و آموزان دانش

هاي  هاي پیچیده در بروز و ظهور آنها نقش مؤثري دارند. علیت خواهد بود که علیت گسترده در کالس درس

آموز و  کنند و تعامالت معلم و دانش آموز، علیت خطی را در خود محو می ي معلم و دانش پیچیده در رابطه

داوم کالس درس، آموزان با همدیگر، عالوه بر ایجاد بازخوردهاي الزم جهت سازماندهی و خودسازماندهی م دانش

گذارد )و برعکس(.  آموزان و معلم تأثیر می آموز بر دیگر دانش باز تولیدهاي نوپدید را نیز در پی دارد: رفتار دانش

برد و این  آموزان را باال می شود و انگیزه معلم انگیزه دانش آموز انگیزه باالي معلم را سبب می انگیزه باالي دانش

                                                   
1- Synergy 
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 پردازد. ، پیوسته به بازتولید علل و معلول میي تولیديِ رو به رشد حلقه

 

 گیري نتیجه

هاي مختلف زندگی، نوید تغییر و پویایی بیشتري را  تر شدن جوامع و تغییرات سریع در جنبه گسترده و پیچیده

ي این  طلبد؛ اگر مسئولیت ارائه هاي خاص خود را می دهد که آموزش و آمادگی ي جوامع انسانی می در آینده

تنها براي درک و رویارویی  ي نظام آموزشی فرض بگیریم؛ در آن صورت نظام آموزشی باید نه ها را بر عهده شآموز

رسد که  با آن شرایط متحول گردد بلکه باید بتواند خود را پیوسته بازسازي و تکمیل نماید. از این رو به نظر می

 نظام ي مواجهه براي کارآمد و مناسب بستري تعامل و پویایی تغییر، مفاهیمِ داشتن بر در با پیچیدگی پارادایم

باشد. چرا که در بسیاري از موارد پارادایم پیچیدگی توصیف و تبیین  می جوامع ي آینده وضعیت با آموزشی

دهد که تا حد زیادي با  یادگیري ارائه می -هاي اساسی در رویکرد یاددهی کارآمدتري از نظام آموزشی و مؤلفه

ترین تفاوت این رویکرد با رویکردهاي پیشین و فعلی آن است که با زاویه  دیگر متفاوت است. عمدهرویکردهاي 

اند )مانند تغییر  دید متفاوت، شرایط و مفاهیمی که رویکردهاي قبلی سعی در حذف یا نادیده انگاشتن آنها داشته

عنوان  برد و حتی در برخی موارد به ود میگیرد و از آنها براي بازسازي و تکمیل خود س و پویایی( را در نظر می

توان به مواردي چون  هاي دیگر آن می گیرد. و از تفاوت کار می فرض بدیهی در شرایط متنوع و متحول به یک پیش

 در محوري پژوهش بر تأکید»، «راهبردي و غیرخطی صورت به یادگیري -یاددهی هاي فعالیت اجراي و طراحی»

و « یادگیري -پیچیده در مسائل یاددهی علیت گرفتن نظر در»، «یادگیري و آموزشی ايه فعالیت اجراي و طراحی

 به پژوهش این در که اشاره نمود «یادگیري -یاددهی محیط ها و رویدادهاي نوپدید پذیرش و استفاده از ویژگی»

 .شود می پیشنهاد پژوهشگران دیگر به موارد این از دیگر بررسی بسیاري و است شده پرداخته آنها از برخی

 

Teaching-Learning approach in complexity paradigm 

Abstract 

Scientific paradigms are one of the most bases that affect and direct educational system. 

Complexity is one of the contemporary scientific theories. Therefore, this research aims to study 

and describe teaching-learning approach based on complexity paradigm. Accordingly, the research 

was carried out with a qualitative approach by analytical-inferential method and the following 

results were gained: in teaching-learning approach based on complexity paradigm, the steps and 

sequence of teacher and student activities are strategic for continuous organization of all learning 

and teaching processes and activities performed through cooperation of students and the teacher. 

The teacher conducts and facilitates learning and teaching activities while the student is active and 

researcher: a researcher that learning and growing with the aim of self-organization. The 

relationship between teacher and students is dynamic and multifaceted based on the variety and 
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extension of their interactions with each other. 

Key Words: teaching-learning approach, complexity paradigm, Simplicity Paradigm 
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 بایسته های آموزش علوم اجتماعی از منظر عاملیت انسانی

 

 3نرگس سجادیه

 

 چکیده

برنامه درسی علوم اجتماعی، در پرتوي دیدگاههاي فلسفی مختلف، معانی متفاوت و کارکردهاي مختلف خواهد 

داشت. نوشتار حاضر بر آن است تا با تاکید بر عاملیت انسانی و کانونی ساختن آن در رویکرد اسالمی عمل، اهداف 

ش نخست با استفاده از بسط مفهومی، اهداف و اصولی براي برنامه درسی علوم اجتماعی استنباط نماید. در بخ

واسطی تربیت در حوزه علوم اجتماعی بازتعریف شده اند و در بخش دوم با استفاده از روش استنتاجی تالش شده 

است تا با توجه به دیدگاه انسان شناختی و معرفت شناختی رویکرد مذکور، اصولی براي برنامه درسی علوم 

ر نهایت، چرخش هایی چهارگانه در برنامه درسی علوم اجتماعی مورد بحث قرار گرفته اجتماعی استنتاج شوند. د

اند. چهار هدف اندیشه ورزي و کسب دانش و بینش نسبت به پدیده هاي انسانی، تدبیر اخالقی تمایالت درونی 

یبا و قابلیت در عرصه هاي فردي و جمعی، قابلیت درک زشت و زیبا در پدیده هاي انسانی و گرایش به امر ز

مشارکت و مداخله مؤثر اجتماعی از جمله اهداف برنامه درسی علوم اجتماعی اند. برخی اصول مطرح شده براي 

این برنامه درسی نیز بدین قرارند: زمینه سازي تفسیرگري و گفتگو، پایبندساختن تفاسیر به شواهد و تقویت 

 براي خود تحلیلی متربی از عمل خویش. پرسشگري حقیقت جویانه و نقادانه و ایجاد فرصتهایی 

 : علوم اجتماعی، برنامه درسی، اهداف، اصول، عاملیت. واژگان کلیدی

 

 مقدمه

برنامه درسی و آموزش، هموراه از آبشخورهایی فلسفی تغذیه می شود. در واقع می توان گفت آموزش و برنامه 

می رویند. در این میان، آموزش علوم اجتماعی نیز درسی، خود بر بستري از فهم آدمی و نیز علوم مختلف مطرح 

نمی تواند فارغ از مواضع فلسفی نسبت به ماهیت علوم اجتماعی  نیز ماهیت آدمی به پیش رود. نگرش فلسفی در 

دو موضع اساسی از آموزش علوم اجتماعی، حضور می یابد و از طریق این دو موضع، کل جریان این برنامه درسی 

( معتقد 2011) 2ند. یکی از این دو موضع فلسفی را می توان اهداف برنامه درسی دانست. زوِنرا هدایت می ک

است، مهمترین مؤلفه اي که مواضع فلسفی را به برنامه درسی علوم اجتماعی  متصل می سازد، اهداف است. از 

                                                   
، اجتماعی، تهران-. استادیار دانشگاه تهران، گروه مبانی فلسفی 1 n.sajadieh@gmail.com 

2 . J. Zevin 
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برنامه نامید.  اهداف با هدایت نگاه وي، اهداف برنامه علوم اجتماعی را می توان محل تالقی تئوري و عمل در این 

کل برنامه به سمت و سویی خاص و با مشخص ساختن نقاط تمرکز برنامه درسی، به نوعی آن را هدایت می 

 کنند. 

همچنین دو نوع مبناي دیگر یعنی مبانی انسان شناختی و معرفت شناختی، از دو طریق دیگر بر جهت گیري 

تاثیر می گذارند. از یک سو، مبانی انسان شناختی با تعریف انسان، هاي اساسی برنامه درسی علوم اجتماعی 

ماهیت زندگی فردي و اجتماعی وي و مقتضیات آن را مشخص می سازند و علوم اجتماعی نیز به دلیل تمرکز بر 

سفه از ( نیز معتقدند فل2006) 2و رائو 1مطالعه حیطه اجتماعی زندگی انسانی از این مبانی متاثر خواهد شد. ادیگر

طریق نگرشی که به آدمی دارد، نیازهاي دانش آموزان را مشخص می کند و از همین نقطه، بر برنامه درسی تاثیر 

می نهد.  از سوي دیگر، مبانی معرفت شناختی نیز با تعین بخشی به ماهیت فهم انسانی، چگونگی فهم پدیده 

اند دانش علوم اجتماعی و روش دستیابی بدان را هاي انسانی توسط وي و معیارهاي اعتبار این معرفت، می تو

 متاثر سازد و از این طریق بر برنامه درسی علوم اجتماعی تاثیر نهد. 

در نظر گرفتن این سه موضع براي روشن نمودن خطوط کلی برنامه درسی علوم اجتماعی می تواند به تعیین 

ترکیب گزاره هاي تجویزي متضمن اهداف و گزاره هاي بایسته هایی براي این برنامه منجر شود. زیرا می توان از 

واقع نگر برآمده از مبانی انسان شناختی و معرفت شناختی، در قیاسی عملی، به بایسته هایی براي این برنامه 

درسی دست یافت. بر این اساس، نوشتار حاضر در نظر دارد تا با مفروض انگاشتن عاملیت انسانی در دیدگاه 

ه هاي این دیدگاه را در آموزش علوم اجتماعی واکاوي کند. در نظر گرفتن عاملیت انسانی در بخش اسالمی، بایست

اهداف، به افق هاي خاصی می اندیشد و عالوه بر زمینه هاي شناختی، بسترهاي گرایشی را نیز در نظر خواهد 

ی آموزش علوم داشت. همچنین به سخن دیگر پرسش اساسی این پژوهش آن است که بایسته هاي اساس

اجتماعی در هندسه نظریه اسالمی عمل و با توجه به عاملیت انسانی کدامند؟ موقعیت هاي تحقق کنش هاي 

 فردي و اجتماعی نیز براي این دیدگاه اهمیت خواهد داشت. 

قام در بخش مبانی انسان شناختی، نحوه نگرش این دیدگاه به آدمی از دریچه عمل و تاکید بر مبادي درونی در م

مقوم هاي آن و نیز در نظر گرفتن عوامل بیرونی در مقام زمینه سازان عمل، می تواند حیات فردي و اجتماعی را 

به گونه اي خاص صورت بندي کند. این صورت بندي، در ماهیت علوم اجتماعی و برنامه درسی علوم اجتماعی 

 مؤثر خواهد بود. 

، داراي نتایج معرفت شناختی نیز خواهند بود. این داللتهاي معرفت از سوي دیگر، این مبانی انسان شناختی، خود

                                                   
1 . M. Ediger 

2 . D. B. Rao 
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شناختی، معرفت و چگونگی دستیابی بدان را به صورتی ویژه صورت بندي می کند و همین صورت ویژه می تواند 

مبنایی براي تعیین ماهیت و چگونگی تکوین معرفت اجتماعی نیز قرار گیرد. از این رو، معرفت اجتماعی تحت 

 اثیر این مبانی نیز قرار خواهد گرفت. ت

به کوتاه سخن می توان گفت پرسش اساسی این پژوهش، آن است که مفروض انگاشتن عاملیت انسانی در مقام 

توصیف و تجویز، چه بایسته هایی را براي برنامه رسی علوم اجتماعی در پی خواهد داشت؟ در ادامه، ابتدا 

پژوهش حاضر مورد بحث قرار خواهد گرفت. سپس پیشینه اي از نظرات  رویکردهاي روشی مورد استفاده در

مطرح در برنامه درسی علوم اجتماعی بیان خواهد شد و در بخش اصلی مقاله نیز در منظومه اي سه بخشی، ابتدا 

نظریه اسالمی عمل و پایمدهاي معرفت شناختی آن مورد بحث قرار خواهد گرفت. پس از آن، اهداف مد نظر در 

 علوم اجتماعی بررسی می شوند و در نهایت، بایسته هاي برآمده از بخش مبانی و اهداف، تدوین خواهند یافت. 

 

 رویکردهاي روشی

در این نوشتار تالش می شود تا پرسش اساسی پژوهش از دو طریق پاسخ یابد. در رویکرد نخست، اهداف واسطی 

هستند )باقري،  -در مقام هدف غایی تربیت در رویکرد اسالمی عمل –هشت گانه تربیت که منتج از حیات طیبه 

الف(، در زمینه علوم اجتماعی مد نظر قرار می گیرند و آن بخش از اهداف که با علوم اجتماعی قابل تحقق  1161

، 2نیلو د 1اند، در مقام اهداف کلی این عرصه برگزیده خواهند شد. اینکار را می توان نوعی بسط مفهومی)کومبز

( اهداف نام نهاد. به سخن دیگر، اهداف واسطی تربیت در نسبت با علوم اجتماعی در نظر گرفته می شوند و 1111

 برخی ابعاد ناسفته آنها مکشوف و مشخص خواهد شد. 

در گام دوم، برخی از اقتضائات انسان شناختی و معرفت شناختی این رویکرد در علوم اجتماعی مد نظر قرار می 

.  برخی از این اقتضائات در اسناد و پژوهش هاي پیشین مد نظر قرار گرفته و برخی دیگر، براي نخستین بار گیرد

 در پژوهش حاضر مد نظر قرار می گیرند. رویکرد حاکم بر این بخش مطالعه نیز رویکردي تحلیلی خواهد بود. 

کنار اهداف واسطی بخش نخست در مقام در بخش سوم، ترکیب این اقتضائات در مقام گزاره هاي واقع نگر در 

(، بایدهایی را براي آموزش علوم 1161استنتاجی )باقري و همکاران، -گزاره هاي تجویزي، با رویکرد قیاس عملی

 اجتماعی فراهم می آورند.

  

 

                                                   
1 . J. R Coombs 

2 . R. B. Daniels 
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 ماهیت علوم اجتماعی در بستر دیدگاهها

ي مختلف تعریف شده است. در حالی که ماهیت علوم اجتماعی در نظام هاي مختلف برنامه درسی به گونه ها

آن را ترکیبی از تاریخ )در مقام رشته اي علمی(، علوم اجتماعی )ریشه دار در سنت علمی، عملی(، آموزش  1برخی

آموزش شهروندي )مشتق از ملی گرایی  نقادي اجتماعی( و خودتوانمندسازي )رشد یافته در سنت هاي 

(، آن را علوم اجتماعی ساده 1176) 2دانند، برخی دیگر چون وزلیروانشناختی و کثرت گرا یا چند فرهنگی(می 

سازي شده براي مقاصد تربیتی تعریف می کند. در این تعریف جدید، علوم اجتماعی، در بطن خویش، تنها علوم 

 اجتماعی را دارد. 

کوین آن به صورت در مدارس آمریکا، ت "علوم اجتماعی"( با بررسی تاریخ درس 2001) 4و الوما 1همچنین بروفی

می دانند. بر اساس این تصمیم، این  1117درسی مجزا را مربوط به فراخوان انجمن ملی تعلیم و تربیت در سال 

درس متشکل از تاریخ، جغرافی و آموزشهاي شهروندي در بستر آموزش اجتماعی بود که علوم اجتماعی نام نهاده 

 شد. 

در روند مدرن شدن، درس علوم اجتماعی را مورد توجه ویژه قرار  کروه جنوبی نیز از جمله کشورهایی است که

داده است. آموزش در کره،  بطور کلی  و  سنتی، از سنت کنفسیوسی متاثر  بوده است و  تاکنون نیز اثرات این 

(. در عین حال برنامه جدید آموزش علوم 2012تفکر در آن قابل مشاهده و ردیابی است )کیونگی و همکاران، 

و از هنگامی آغاز شد که کره جنوبی از مستعمرات ژاپن جدا شد و به  1147جتماعی در کره جنوبی از سال ا

تحت فرماندهی ارتش آمریکا درآمد. از این رو، عمده هدف ویراست هاي  1145تا  1147صورت موقت، از سال 

اي ها و آشنانمودن آنها با دموکراسی نخست برنامه جدید، محو نمودن بقایاي تفکر امپراطوري ژاپن از اذهان کره 

بود. این برنامه، تا حد زیادي متاثر از آموزش شهروند دموکراتیک در آمریکا بود و شامل سه مضمون اساسی می 

و  1115-1147شد: تعلیمات مدنی، جغرافی و تاریخ.  با وجود هفت تغییر کالن این برنامه در طول سالهاي 

، اهداف و مضامین اساسی حوزه علوم اجتماعی چندان  2012و  2001، 2005تغییرات خُرد در سالهاي 

دستخوش تغییر نشده اند. هدف آموزش علوم اجتماعی در کره جنوبی، پرورش شهروندانی دموکراتیک است که از 

دانش ها، مهارت ها و نگرش هاي مورد نیاز براي زندگی در جامعه دموکراتیک برخوردار باشند. شهروند 

تیک، فردي تعریف می شود که در عین تمایل به توسعه شخصیت خویش، نسبت به توسعه کشور خویش دموکرا

نیز دغدغه مند باشد؛ انسانی که به قانون احترام گذارد، نگاهی همراه با مدارا  و توافق داشته باشد، براي دستیابی 

                                                   
Hertzberg, 1981. براي نمونه  1   .  

2 .E. B. Wesley 

3 . J. Brophy 

4 . J. Alleman 
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و مسوولیت پذیر باشد )برنامه درسی  به عدالت بکوشد، به جامعه اولویت دهد، در وقایع اجتماعی مشارکت کند

(. همچنین این درس بر تفکر انتقادي، خالقیت، قدرت داوري و تصمیم گیري در مقام 2005علوم اجتماعی کره، 

 پیش نیازهاي دستیابی به فهم پدیده هاي اجتماعی و حل مسائل اجتماعی تاکید می ورزد.

ي برنامه ریزي علوم اجتماعی، وجود برنامه اي یکپارچه با ، شورا1162تا  1160در کشور ما، در فاصله سالهاي 

موضوع علوم اجتماعی را براي دوره آموزش عمومی مصوب ساخت و مقرر شد، درس مطالعات اجتماعی براي دوره 

ابتدایی و راهنمایی به صورتی تلفیقی و به عنوان یک پیوستار در نظر گرفته شود )گروه علوم اجتماعی دفتر برنامه 

(. از این تاریخ به بعد، در برنامه درسی ایران، با دو عنوان مطالعات اجتماعی و 1165زي و تألیف کتب درسی ، ری

علوم اجتماعی مواجهیم که اولی، به مجموعه اي تلفیقی اشاره دارد و دومی، درس ویژه علوم اجتماعی را در 

 مد نظر دارد.  -پس از دوران راهنمایی –مقطع متوسطه 

(، حوزه تربیت و 11-11، 1111آخرین سند رسمی آموزش و پرورش یعنی سند برنامه درسی ملی ) بر اساس

 :1یادگیري علوم انسانی و مطالعات اجتماعی در پی انجام ماموریت هاي زیر است

 مطالعه کنش ها و تعامالت انسانی (1

همدلی، نوع دوستی و احترام  ایجاد توانایی ارتباط مثبت و سازنده با خلق، حول محور رابطه با خدا )شامل (2

 نسبت به دیگران، کنترل هیجانات و احساسات(

ایجاد قابلیت درک موقعیت و فراموقعیت و عناصر آن در ابعاد مختلف زمان، مکان، عوامل طبیعی و اجتماعی  (1

 اسالمی و تاثیر آن در توسعه جامعه بشري( -)توانمندي درک ویژگیهاي تمدن و فرهنگ ایرانی

 لیت درک سنت هاي الهی حاکم بر فرد و جامعهایجاد قاب (4

 تقویت و پرورش کنش هاي مطلوب متناسب با نظام معیار اسالمی  (7

(، نیاز است تا دانش آموزان در مدرسه فرصت هایی 12، ص 1111بر اساس سند برنامه درسی ملی در ایران )

شته باشند. این فرصتها میتواند در براي به چالش کشیدن ایده هاي خود و دیگران درباره مسائل اجتماعی دا

دانش آموزان، روحیه حقیقت جویی، عدالت خواهی، تکلیف مداري ، مذاکره و انصاف را پرورش دهد. همچنین 

این سند، آموزش تعامل مسووالنه با جامعه و مسائل آن و ارتقاي شایستگی ها براي اصالح دین مدارانه مسائل 

 کردهاي مهم این حوزه می داند. زندگی فردي و اجتماعی را از کار

( ، شایستگی هاي مورد انتظار در این درس تا پایان دوره 11و  12، 1111بر اساس نظر سند ملی برنامه درسی )

آموزش عمومی در قالب تجربیات تلفیقی ارائه می شود. در دوره متوسطه دوم، آموزش این حوزه، بر اساس 

 تخصصی پیدا می کند. گرایش انتخابی دانش آموز، جنبه نیمه

                                                   
 . دسته بندي این اهداف از مؤلف است.  1
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در حوزه نظري نیز درباره نحوه سازماندهی محتوا و جهت گیري هاي کلی این درس نظرات متعددي وجود دارد.  

( چهار نظر متمایز را در این حوزه بر می شمارد. در حالی که دسته نخست بر ضرورت آشناسازي 2004) 1کلیبارد

تاکید می ورزند، دسته دوم معتقدند باید واحدي را در این درس  دانش آموزان با دانش نهادینه علوم اجتماعی

ترتیب داد که به صورت طبیعی و همگام با نیازهاي کودکان، بحثهاي اجتماعی را مطرح سازد. در مقابل، گروه 

رس چهارم بر نیازهاي اجتماع و تدوین این درس بر اساس آن تاکید می روزند و گروه چهارم، در نظر دارند تا مدا

را در مقام کانونهایی براي مقابله با بی عدالتی اجتماعی و مکانهایی براي تحقق تغییرات اجتماعی به شمار آورند. 

 هر یک از این نگاهها، مبتنی بر نگرشی فلسفی از ماهیت آدمی و اهداف تعلیم و تربیت است. 

 

 مبناي انسان شناختی: عاملیت آدمی در کانون

شود تا با تکیه بر چارچوب کلی فلسفه برنامه درسی که در هندسه نظریه اسالمی عمل در این پژوهش تالش می 

ب( و با توجه به دو جهت گیري کالن آن، یعنی عاملیت انسان در انسان شناسی 1161تدوین شده است )باقري، 

، این رویکرد تالش و واقع گرایی سازه گرایانه در معرفت اجتماعی ، مبانی تدوین گردند. از منظر انسان شناختی

می کند تا با الهام از متون دینی، چارچوبی نظري براي فهم آدمی ترسیم کند. در این چارچوب، عمل آدمی در 

کانون توجه قرار می گیرد و سایر قواي درونی وي در قالب سه مبداء شناختی، گرایشی و ارادي در مقام مقوم 

از این رو در تحلیل کنش هاي اجتماعی الزم است، این مؤلفه (. 62هاي عمل در نظر گرفته می شوند )باقري، 

 هاي مقوم نیز مد نظر قرار گیرند.

فرهنگی که کنش در -تاریخی، توارث و ژنتیک و نیز سایر عوامل طبیعی-از منظر این رویکرد، شرایط اجتماعی 

رونی را باید ظرف عمل و آنها صورت می پذیرند به صورت حدود کنش، عمل می کنند. در این معنا، عوامل بی

محدوده ي تحقق واقعی آن تلقی کرد. بر این اساس می توان گفت این شرایط، موقعیتی را فراهم می آورند که 

برخی از گزینه ها را پیش روي اراده انسانی قرار می دهند. البته تنوع این گزینه ها در طول زندگی آدمی، به گونه 

ي مجبور دانست بلکه همواره، میزانی از درجه آزادي براي وي قابل تصور  اي نیست که بتوان آدمی را موجود

 خواهد بود. 

دارد. عمل پیچیده تر از رفتار  "رفتار"مفهومی متفاوت با  "عمل"(، 1166همچنین از منظر این دیدگاه )باقري، 

تر و طبق اندیشه اسالمی  است. در حالی که رفتار بیشتر جنبه بیرونی و قابل مشاهده دارد، دامنۀ عمل گسترده

توان دامنه آنرا به اعمال درونی نیز گسترش داد. تفاوت دیگرعمل با رفترا، در مبادي زیرساز ظهور می یابد. در   می

حالی که رفتار می تواند امري بازتابی و غیراراداي باشد، عمل، امري الیه مند است که مبتنی بر مبادي شناختی، 

                                                   
1 . H. Kliebard 
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 مین مبادي زیرساز است که بدان معنا می بخشد و منظومه آن را تکمیل می کند.گرایشی و ارادي است و ه

 

 موضع معرفت شناختی: واقع گرایی سازه گرایانه

واقع گرایی سازه گرایانه موضعی معرفت شناختی درباره واقعیت و شناخت آن است که با عاملیت آدمی سازگار و 

با آن در یک نظام فلسفی قرار می گیرد. بر اساس این دیدگاه، استقالل جهان واقع از آدمی به رسمیت شناخته 

در عین حال، شناخت این واقعیت، امري (. 1161می شود و وجود آن نیز مفروض انگاشته می گردد )باقري، 

دیریاب و دشوار است. به سخن دیگر، آدمی به این واقعیت دسترسی مستقیم ندارد بلکه از پس پرده ذهن و 

تاریخی بدان می نگرد و این آغشتگی ها، ضریب هایی را براي شناخت وي -اجتماعی-آغشتگی هاي فرهنگی

وربین عکاسی نیست که بتواند با انفعال کامل در مقابل واقعیت بایستد ایجاد می کنند. در واقع، ذهن وي، مثل د

و تصویر بی کم و کاست واقعیت را در خویش ظاهر نماید بلکه وي، براي شکار واقعیت، باید سازه هایی ذهنی 

ست و بخشی از بیافریند و با این سازه ها،  به شکار واقعیت برود. گاه این روبرو شدن با واقعیت با موفقیت همراه ا

واقعیت به دام سازه هاي ذهنی آدمی می افتند و گاه، حاصل این مواجهه ناکامی است و آدمی باید ناگزیر سازه 

هایی دیگر بیافریند. رفت و آمد میان سازه ها و واقعیت بی پایان است و در چرخه اي دغدغه حقیقت دارد. بر این 

ست و عینیت کامل ندارد بلکه در رفت و آمد میان شناسنده و اساس، فهم امور اجتماعی نیز سهل و آسان نی

 کنشگران اجتماعی تکوین می یابد. 

 

 اهداف برنامه درسی علوم اجتماعی

قرار گرفتن برنامه درسی علوم اجتماعی در دامن نظام کلی برنامه درسی، باعث می شود تا اهداف این برنامه در 

الف(، نشان می دهد که 1161اهداف واسطی تربیت )بیان شده در باقري، اهدافی کالن تر معنادار شوند. مالحظه 

کنشی علوم اجتماعی، چهار هدف عمده از این دسته اهداف را می تواند محقق کند. این اهداف -عرصه معرفتی

ر ( تدبیر اخالقی تمایالت درونی د2( اندیشه ورزي و کسب دانش و بینش در پدیده هاي انسانی، 1بدین قرارند: 

( قابلیت 4( قابلیت درک زشت و زیبا در پدیده هاي انسانی و گرایش به امر زیبا و 1عرصه هاي فردي و اجتماعی، 

 مشارکت و مداخله مؤثر اجتماعی.  برخی از این در ادامه هر یک از این اهداف توضیحی تفصیلی خواهد یافت. 

 اندیشه ورزي و کسب دانش و بینش نسبت به پدیده هاي انسانی .3

پدیده هاي انسانی، محور دانش اجتماعی اند.  یکی از اهداف برنامه درسی علوم اجتماعی، ناظر به شناخت این 

پدیده ها و اندیشه ورزي درباره آنهاست. بدون داشتن فهمی عمیق از پدیده هاي اجتماعی، افراد قادر به کنشگري 

گونه کنشگري مؤثر اجتماعی، نیازمند شناخت مناسب اجتماعی نخواهند بود و از این رو، می توان گفت، هر
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 ماهیت پدیده هاي اجتماعی و روابط حاکم بر آنهاست. 

در این هدف، دو سطح دانش و بینش نسبت به پدیده هاي انسانی مد نظر است. در حالی که سطح نخست، ناظر 

به اندیشه ورزي و کسب  به شناخت و آشنایی اولیه دانش آموز با پدیده هاي انسانی است، سطح دوم، معطوف

بینشی عمیق درباره آنهاست. این اندیشه ورزي می تواند با بکارگیري اطالعات درک شده در بخش نخست، به 

ارتباط این اطالعات و تبیین آنها در نظام هاي تبیینی قابل دفاع پردازد. این اندیشه ورزي و کسب بینش، نیازمند 

انی و تمرین آنها در جریان تربیت است. بهره گیري از روشهاي مختلف آشنایی با روشهاي فهم پدیده هاي انس

پژوهش درباره پدیده هاي انسانی و رویکردهاي ناظر بر فهم آنها، می تواند فهمی قاعده مند، قابل تبادل و معتبر 

 را تکوین بخشد. 

 

 تدبیر اخالقی تمایالت درونی در عرصه هاي فردي و اجتماعی .8

ز منظر عمل و مبادي مقوم آن، باعث می شود تا براي برنامه درسی وراي بحثهاي شناختی  نگریستن به آدمی ا 

ماموریت هایی در سطوح گرایش و عمل نیز قائل باشیم. این دیدگاه، در پی طرح و پررنگ نمودن این سطوح از 

اجتماعی، زمینه سازي  ماموریت برنامه درسی است. از این منظر یکی از اهداف قابل تحقق در برنامه درسی علوم

براي تدبیر اخالقی تمایالت درونی خواهد بود. کمکی که علوم اجتماعی به تدبیر اخالقی تمایالت درونی فرد می 

کند، از طریق مطالعه پدیده هاي انسانی و واکاوي نقش تمایالت و گرایش هاي افراد در تکوین کنش ها و وقایع 

ند ردپاي این تمایالت را در پدیده هاي انسانی مالحظه کند و پیامد هر اجتماعی است. چنانچه دانش آموز بتوا

یک را در تاریخ دنبال نماید، نگاه دقیق تري نسبت به تمایالت انسانی خواهد یافت و همین نگاه دقیق و واقع 

واضع ظهور گرایانه، وي را در شناخت تمایالت خویش و تدبیر این تمایالت یاري خواهد کرد. در این حالت، وي م

این تمایالت و شکل هاي گونه گون این ظهور را درخواهد یافت و همین شناخت می تواند وي را نسبت به 

 ظهورهاي این تمایالت در وقایع روزمره حساس کند. 

 

 قابلیت درک زشت و زیبا در پدیده هاي انسانی و گرایش به امر زیبا .0

ا می توان بسط نگاه زیباشناختی به حوزه پدیده هاي انسانی یکی دیگر از نتایج برنامه درسی علوم اجتماعی ر

دانست. به سخن دیگر می توان در مطالعه پدیده هاي انسانی، مفهوم زیباشناختی زشت و زیبا را بازنمایی کرد و 

ی، مصادیق آن را در زندگی فردي و اجتماعی انسانی بازشناسی کرد. این نوع نگاه زیباشناختی به پدیده هاي انسان

می تواند زمینه هاي گرایش فرد به امور اخالقی، نیک و زیبا را در دانش آموز تقویت کند. در این حالت، زیبا از 

سطح محسوس به سطح غیرمحسوس و ذهنی بسط خواهد یافت و رفتارها و کنش هایی، زیبا دانسته خواهد شد 
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گشت. تقویت این نگاه زیباشناختی می تواند و در مقابل، برخی کنش ها و رفتارهاي انسانی، زشت تلقی خواهد 

 به تمایل فرد به اخالق مؤثر باشد. 

 

 قابلیت مشارکت و مداخله مؤثر اجتماعی .4

یکی از محوري ترین اهداف حوزه علوم اجتماعی، آماده سازي فرد براي کنشگري متناسب اجتماعی است. نظریه 

ر از حوزه هاي شناختی و گرایشی، کنش گري فردر را اسالمی عمل با محوري دانستن عمل، بر آن است تا فرات

نیز مد نظر قرار دهد. از این منظر، برنامه درسی علوم اجتماعی نمی تواند به نوع کنش هاي اجتماعی فرد بی 

 توجه باشد. 

 بر این اساس، دانش آموز باید در برنامه درسی علوم اجتماعی، کنشگري مناسب را یادبگیرد و تمرین کند. این

کنشگري، داراي دو بعد مداخله و مشارکت خواهد بود. منظور از مشارکت مؤثر، بیشتر همراهی هاي سازنده 

اجتماعی است و براي مواقعی بکار می رود که فرد در تحلیلی که از پدیده اجتماعی دارد، همراهی با آن را نتیجه 

در پدیده هاي اجتماعی است. در این موضع، فرد می گیرد. از سوي دیگر، مداخله مؤثر، تاثیرگذاري نقادانه فرد 

باید بتواند در درجه نخست، نقادي هاي خود ار به روشهاي درست و تاثیرگذار مطرح کند و در درجه دوم، قادر 

باشد مسیر امر اجتماعی را در راستاي نقد خویش، دچار تغییر و تحول سازد. این هدف، خود، مستلزم تکوین 

 ویتی فرد و تبیین رابطه وي با فرهنگ و اجتماع خواهد بود. مناسب سطوح مختلف ه

 

 اصول برنامه درسی علوم اجتماعی از منظر عاملیت انسانی

در گام نهایی، می توان با مفروض انگاشتن عاملیت انسانی در نوع نگاه به آدمی و نیز واقع گرایی سازه گرایانه در 

رنامه درسی علوم اجتماعی نیز سخن گفت. این بخش از نوشتار فهم علوم اجتماعی، از بایسته هاي روشی در ب

 حاضر به این بایسته ها اختصاص یافته است. 

 

 زمینه سازي تفسیرگري و گفتگو .3

دیدگاه واقع گرایی سازه گرایانه بر نقش سازه هاي ذهنی اندیشمند در شناخت واقعیت تاکید می ورزد و این سازه 

ها در علوم اجتماعی، تفسیرهاي مختلفی اند که اندیشمند از وقایع و پدیده هاي اجتماعی ارائه می دهد. در دل 

یسته می شود و به گونه اي ویژه تبیین می گردد. هر یک از این تفسیرها، واقعیت اجتماعی از منظري خاص نگر

گویی سازه اي ذهنی، واقعیتهاي خرد مطرح در امر اجتماعی را با یکدیگر پیوند می دهد و آنها را در نظامی واحد 

 معنادار می سازد. 
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د؛ این زمینه از این رو، الزم است برنامه درسی علوم اجتماعی، زمینه را براي تفسیرگري دانش آموزان فراهم آور

می تواند با طرح تبیین هاي مختلف، ایجاد موقعیتهایی براي خیال ورزي دانش آموزان و طرح تبیین هاي آنها و 

نیز تحلیل تبیین هاي طرح شده فراهم شود.یکی از زمینه هایی که می تواند این تفسیرگري را دامن زند و آن را 

تگوي کالسی درباره پدیده هاي اجتماعی، با توجه به تعلق هر گسترش دهد، گفتگوست. ایجاد فرصتهایی براي گف

فرهنگی خاص، زمینه نگریستن به امور از منظرهاي مختلف و تکوین -یک از اعضاي کالس به فضاي فکري

 تفسیرهاي متنوع را ایجاد می کند. 

اجتماعی امکان -انسانیاز سوي دیگر نوع دیگري از گفتگو باید بین مفسران و کنشگران درگیرد تا فهم پدیده 

پذیر شود. این نوع گفتگو باید با تقویت خیال ورزي دانش آموزان و ایجاد توان بازآفرینی وقایع در آنها محقق 

(، دانش تاریخی را حاصل بازسازي واقعه 257-250، صص 1167)ترجمه مهدیان،  1شود. براي نمونه، کالینگوود

 . 2در ذهن مورخ می داند

  

 تفاسیر به شواهدپایبندساختن  .8

دغدغه واقع گرایی در دیدگاه واقع گرایی سازه گرا اقتضا می کند که شناخت پدیده هاي اجتماعی مبتنی بر  

شواهد باشد تا بتواند معیار اعتبار را بر آورد. عدم توجه به شواهد بین الذهانی و قابل تبادل بین افراد و فرهنگها، 

بی قاعده اي تبدیل می سازد و آن را با نسبیتی وخیم مواجه می کند. این فهم پدیده هاي اجتماعی را به وادي 

( نیز قرار گرفته است. به اعتقاد هرش 1175امر مورد توجه برخی فیلسوفان هرمنوتیک محافظه کار چون هرش )

 بد. ( مفسر می تواند با پیروي از مجموعه اي از قوانین نظام مند، به درجۀ معینی از عینیت دست یا1175)

بنابراین بخشی از این اندیشه ورزي و کسب دانش، ناظر بر آشنایی با این شواهد قابل تبادل و نیز چگونگی 

بازشناسی آنها در پدیده هاي مختلف است. رعایت این بایسته، باعث می شود تا در برنامه درسی علوم اجتماعی، 

 ز فرصت آشنایی با این شواهد را بیابد. جایی براي شواهد واقعی و قابل تبادل باز باشد و دانش آمو

 

 

 فرهنگی در بررسی پدیده هاي اجتماعی -توجه به زمینه هاي تاریخی .0

                                                   
1 . Collingwood 

مورخ براي فهم واقعه تاریخی، سعی می نماید با استفاده از (  شهرت دارد، re-enactment) . در این دیدگاه که به نظریه بازآفرینی تجربه 2

، مدارک و شواهد، فضاي آن رخداد را براي خویش بازسازي کند و در نهایت، اندیشه حاکم بر آن را در ذهن خود، بازاندیشی نماید )کالینگوود

ی یک واقعه، منجر به کسب دانش راجع به گذشته نمی گردد و (. به اعتقاد کالینگوود، اطالع از نظرات شاهدان عین252، ص 1167ترجمه مهدیان، 

یرد که فقط عقیده اي را به ما انتقال می دهد؛ همچنین، نظر صاحبنظران را نیز نمی توان بی کم و کاست پذیرفت. او از این دو مقدمه نتیجه می گ
احیاي اندیشه گذشته، به شناخت واقعی از آن دست یابد )زیباکالم،  مورخ بایستی با نقد و تحلیل این نظرات و مدارک، خود با بازآفرینی تجربه و

 (.76، ص1162
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فرهنگی خویش است. این -یکی دیگر از مسائل مهم در پدیده هاي اجتماعی، وابستگی آنها به زمینه هاي تاریخی

(، با دیدگاههاي رویکرد اسالمی 117، ص 1161مساله که مورد توجه فیلسوفان هرمنوتیک است )از جمله گادامر،

عمل نیز سازگار است و از این رو، باید در فهم پدیده هاي اجتماعی مد نظر قرار گیرد. بر این اساس باید گفت، 

انسانی باید نسبت به موقعیت و زمینه حساس باشد و -برنامه درسی علوم اجتماعی در طرح پدیده هاي اجتماعی

 حلیل و بررسی پدیده هاي انسانی لحاظ نماید. این زمینه را در ت

 

 تقویت پرسشگري حقیقت جویانه و نقادانه .4

یکی دیگر از بایسته هاي برنامه درسی علوم اجتماعی، تقویت پرسشگري نقادانه است. این پرسشگري در دو 

رد. در موضع نخست، موضع شناخت و ارزیابی پدیده براي قرار دادن مبنایی براي عمل می تواند مد نظر قرار گی

گذشته و نیز -هنگامی که سخن از شناخت پدیده اجتماعی است، پرسشگري نقادانه می تواند فاصله زمانی حال

مفسر را پر کند و مانند پلی آنها را به یکدیگر اتصال دهد. این اتصال با پرسشگري حقیقت -فاصله انسانی کنشگر

  جویانه دانش آموز از ابهام ها محقق می شود.

در موضع دوم و هنگامی که پدیده انسانی تبیین شد، مرحله عمل فرا می رسد و دانش آموز ناگزیر باید از 

شناختهاي خود براي عمل طرفی برگیرد. دراین مرحله الزم است پدیده انسانی مذکور مورد نقد و ارزیابی قرار 

ر این مرحله، پرسشگري باید ویژگی گیرد و در نهایت توسط دانش آموز براي عملش گزینش یا طرد شود. د

 نقادانه خود را به منصه ظهور رساند. 

  

 ایجاد زمینه براي تکوین گشودگی شناختی و گرایشی در متربی .1

یکی دیگر از بایسته هاي برنامه درسی علوم اجتماعی براي تحقق اهداف آن، ایجاد گشودگی شناختی و گرایشی 

بایسته اي است که از دیدگاه واقع گرایی سازه گرایانه و نیز از  در دانش آموزان است. گشودگی شناختی،

محدودیت هاي انسانی مستتر در دیدگاه انسان شناختی برمی آید. بر این اساس، آدمی نسبت به واقعیتهاي 

ي پیرامون خویش از جمله واقعیتهاي اجتماعی، احاطه کامل ندارد و نمی تواند به صورتی تام و تمام و یک بار برا

انسانی براي آدمی، امري فرایندي -همیشه، آنها را به درستی بشناسد. از این رو، شناخت پدیده هاي اجتماعی

(. این امر، 1161خواهد بود که به تدریج و با نقادي و گفتگو و ارزیابی چندباره شواهد محقق می شود )گادامر، 

اجتماعی را مطلق نپندارد و همواره براي شنیدن -باعث می شود تا دانش آموز فهم خویش از پدیده هاي انسانی

نظرات دیگر آماده باشد. این گشودگی شناختی، راهی خواهد بود که می تواند محدودیت هاي شناختی آدمی را 

 تعدیل کند و تا اندازه اي وي را به سوي نور حقیقت هدایت نماید. 

نیازمند زمینه هاي گرایشی نیز هست. از این رو، از سوي دیگر، آمادگی براي شنیدن نظرات متفاوت یا مخالف، 
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هرنوع گشودگی شناختی براي تحقق در عالم واقع باید با گشودگی گرایشی نیز همراه باشد. این گشودگی 

گرایشی می تواند جریانهاي گفتگو را در مدار حقیقت و به دور از خواست هاي برتري طلبانه به پیش برد و 

 . سالمت آن را تضمین نماید

 

 در فهم پدیده هاي اجتماعی"فهم مفسران"و  "نیت عامالن"با هم نگري  .6

بایسته حاضر را باید برایند چند بایسته پیشین دانست. همانگونه که بیان شد، دیدگاه واقع گراي سازه گرایانه از 

یک سو بر شواهد برآمده از واقعیت و ارتباط با واقعیت تاکید می ورزد و از سوي دیگر بر سازه هاي عالمان و در 

اجتماعی به دست دهد. در -ازوار از پدیده هاي انسانینهایت تالقی این دو مجموعه است که می تواند فهمی س

عین حال باید توجه داشت پدیده هاي انسانی ویژگیهاي خاصی دارند که شناخت آنها را با مسائل و اقتضائات ویژه 

اي همراه می سازد. پدیده هاي انسانی، برخالف پدیده هاي طبیعی، پدیده هایی قصدمند هستند که فهم آنها 

ظر گرفتن قصد پشتوانه آنها امکان پذیر نیست. بنابراین فهم آنها نسبت به پدیده هاي طبیعی نیازمند بدون در ن

 رفتن به عمق ماجرا و مالحظه قصدهاي پشتوانه آنهاست. 

از سوي دیگر، پدیده انسانی، قرار است توسط انسان فهم شود و ناگزیر از لنز ذهن آدمی عبور می کند و با 

ته می شود. از این رو، اندیشه ورزي در پدیده هاي انسانی، مستلزم فراهم آوري سازه هاي تفسیرهاي وي آغش

-متناسب و تفسیر این پدیده هاست. این تفسیرها، همان دریافت ها و تبیین هاي دانش آموز از پدیده انسانی

 اجتماعی مذکور است. 

انسانی باشد. بنابراین می -ز پدیده هاي اجتماعیدر نهایت، تالقی این دو منظومه است که می تواند موجد فهمی ا

توان گفت فهم پدیده هاي اجتماعی حاصل تعامل قصد کنشگران و تفسیر شناسندگان خواهد بود )مسعودي، 

(.  از این رو، برنامه درسی علوم اجتماعی باید مواضعی براي تالقی این دو منظومه فراهم آورد تا قصد 1112

شواهد برمی آِد بتواند با تفسیر مفسران مالقاتی کند و در نهایت، در یک مجموعه سازوار  کنشگران که از اسناد و

 قابل توضیح باشد. 

 

 ایجاد فرصتهایی براي خود تحلیلی متربی از عمل خویش  .7

یکی از اهداف برنامه درسی علوم اجتماعی، تدبیر اخالقی تماالت درونی بود. این اقدام در پهنه علوم اجتماعی با 

ایجاد زمینه هایی براي تحلیل اعمال فردي و اجتماعی و واکاوي شناختها، گرایش ها و اراده هاي زیرساز آن 

صورت می پذیرد. نگریستن به کنش هاي اجتماعی از منظر نظریه عمل و در نظر گرفتن شناختها، گرایش ها و 

وز نیز فراهم سازد و وي را بر آن دارد تا اعمال اراده هاي زیرساز آنها می تواند زمینه را براي خود تحلیلی دانش آم
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و زندگی خود را از این منظر به تماشا بنشیند و تحلیل کند. این تحلیل، فضایی براي خلوت با خویش و محاسبه 

 خویش فراهم می کند و زمینه هاي اصالح و تغییر را در دانش آموز رقم می زند. 

 

 ی یافته هاي فرد در عمل متناسب جمعیفراهم سازي موقعیت هایی براي تحقق عمل .2

کانونی دانستن عمل در دیدگاه عاملیت انسانی، باعث می شود تا برنامه درسی علوم اجتماعی را فراتر از جنبه 

هاي شناختی داراي ابعاد عملی بدانیم. بر این اساس و براي افزایش مشارکت و مداخله مؤثر اجتماعی دانش 

سی، فرصتهایی براي تحقق عملی یافته هاي شناختی فرد مهیا باشد تا کنشگري آموزان، باید در برنامه در

اجتماعی وي زمینه ظهور بیابد و جرأت ورزي هاي عملی وي محک بخورد. این موقعیتها می تواند از منظر 

ا به شناختی نیز یافته هایی براي دانش آموز به همراه داشته باشد و دشواري حرکت و کنشگري فعال اجتماعی ر

 وي نشان دهد. 

 

 باهم نگري  و بحث

در نهایت می توان گفت نظریه اسالمی عمل و دیدگاه واقع گرایی سازه گرایانه چرخش هایی را در برنامه درسی 

علوم اجتماعی رقم می زنند که می تواند باعث ایجاد تحولی اصیل در آن شود. این چرخش ها را می توان در سه 

 چرخش زیر خالصه نمود. 

: نخستین چرخش پیشنهادي عاملیت انسانی، چرخشی ناظر بر روش طرح مباحث چرخش از نقالی به واکاوي

معطوف به پدیده هاي انسانی است. تاکید بر نقش گفتگو، طرح تبیین هاي متنوع و تفسیر مفسران در فهم پدیده 

، آنها را مورد بحث و تحلیل قرار دهیم. هاي انسانی در نظریه عمل، ما را بر آن می دارد تا بیش از نقل پدیده ها

این رویکرد می تواند کتابهاي علوم اجتماعی را از رویکرد نقالی به رویکرد تحلیلی تغییر دهد و زمینه هاي بحث و 

 واکاوي پدیده هاي انسانی را در پرتوي خیال ورزي دانش آموزان و بکارگیري خالقانه شواهد فراهم سازد. 

یکی دیگر از چرخش هاي پیشنهادي رویکرد اکی به نگرش کل گرایانه زمینه مند: چرخش از نگاه انفک

اجتماعی پدیده هاي انسانی و نقش آنها در فهم این -عمل، برآمده از تاکید این دیدگاه بر زمینه هاي تاریخی

وان فارغ از تاریخی ) و در کل پدیده هاي انسانی( را نمی ت-پدیده هاست. بر این اساس، پدیده هاي اجتماعی

اجتماعی و -مکانی آنها مورد مطالعه قرار داد و در فهم این پدیده ها باید زمینه هاي تاریخی-زمینه هاي زمانی

زمان و زمین را در نظر گرفت. از این روي، نگرشهاي انفکاکی و مجزا به پدیده هاي انسانی در فهم این پدیده ها 

واهند بود. در عوض باید در فهم پدیده هاي انسانی، رویکردهاي وابسته راه به جایی نخواهند برد و قرین توفیق نخ

 به زمینه و کل گرایانه را بکار گرفت تا بتوان ابعاد مختلف این پدیده ها را در این زمینه هاي کلی معنادار نمود. 
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نهادي یکی دیگر از چرخش هاي پیشچرخش از مطلق انگاري شعارگونه به محتاط اندیشی واقع گرایانه: 

دیدگاه واقع گرایی سازه گرایانه، چرخش از مطلق انگاري هاي شعارگونه به محتاط اندیشی هاي واقع گرایانه 

است. این دیدگاه با تاکید بر واقعیت و شواهد برآمده از آن، برآن است تا هرگونه تبیین و تفسیري را با شواهد 

هاي شعارگونه و مطلق گرا دور می سازد و واقعیت را با  محک زند. توجه به محدوده شواهد ما را از ارائه تبین

همه سهمگینی و پیچیدگیش در برابر تبیین ها و تفسیرهاي ما می نهد. در برابر این پیچیدگی، تفسیرهاي ما 

 محتاط و واقعی خواهند شد و ناگزیر به قطب احتیاط سوق داده می شوند.  

یگر از چرخش هاي پیشنهادي رویکرد عاملیت انسانی، یکی دکانونی: -چرخش از شناخت محوري به عمل

وارد ساختن برنامه درسی علوم اجتماعی به حوزه گرایشها و عمل دانش آموزان است. بر این اساس، این برنامه 

درسی الزم است فراتر از زمینه هاي شناختی، با ایجاد زمینه براي واکاوي هاي گرایشی و نیز تحقق تصمیم هاي 

 هایت به مداخله و مؤثر اجتماعی دانش آموزان نیز نظر داشته باشد. عملی، در ن

 

Abstract 

Social science in terms of philosophical views, has different meanings and functions. This paper 

attempts to infer aims and principles for this curriculum based on human agency in Islamic view of 

action. At first section, applying conceptual development approach, we redefine medial educational 

aims in social science area and at the second section, upon on philosophical foundations, we infer 

some principles for social science curriculum. After all, we propose some turns in social science 

curriculum. The educational aims of this curriculum are: Thinking and attaining knowledge and 

insight about human phenomena, moral managing desires in individual and social arena, 

recognition of beauty and ugliness in human phenomena and incline to beauty, and increasing 

student’s capacities for social contribution and intervention. In addition, some of principles of this 

curriculum are: planning for interpreting and dialogue, conditioning interprets to observations, 

reinforcement truth-searching and critical questioning, and preparing opportunities for students to 

think about their actions. 

Keywords: Social science, curriculum, human agency, aims, principles.            
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  فلسفه گانهی تیکودکان: از چالش روش و محتوا تا آموزش ماه یفلسفه برا

 

 3 سعید ضرغامی

 

 چکیده

پژوهش حاضر بازاندیشی درباره معنا و قلمرو آمـوزش فلسـفه بـه کودکـان بـوده اسـت. در ایـن پـژوهش         هدف از 

استدالل می شود که چالش و رویارویی اساسی در قلمـرو آمـوزش فلسـفه بـین محتـوا و روش، آن چنـان کـه در        

راستین آن نیز با حیـرت،  ادبیات حوزه فلسفه براي کودکان زیاد دیده می شود، نیست. فلسفه در معناي تاریخی و 

پرسش و شور و عشق براي یافتن پاسخ آغاز می شود و بی توجهی به چنـین خاسـتگاه و سـرآغازي و ارائـه پاسـخ      

هاي صرف به فراگیران و خواستن از آن ها براي به خاطرسپاري این پاسخ ها روا نیست. گـام بعـدي تـالش بـراي     

قی است و پیامد آن نیز برخی پاسخ هاست. پاسخ هایی که گـاه و تـا   یافتن پاسخ هاي احتمالی به شیوه روا یا منط

حدي و از منظري به شرط رعایت قواعد منطق، درستند و در طول تاریخ فلسفه گسترش یافتـه و کامـل تـر شـده     

اند. بدین ترتیب فلسفه چه در معناي تاریخی آن، چه براي فیلسوفان، چه براي کودکان، چـه بـراي بزرگسـاالن، و    

براي مربیان در بحث پرسش ها و موضوع ها و نیـز روش، ماهیـت یگانـه اي دارد و در ایـن سـطوح تفـاوت در        چه

 سطح و ژرفاست.

 فلسفه براي کودکان، آموزش فلسفه، روش آموزش، تاریخ فلسفه. :کلیدیواژه های 

 

 مقدمه. 3

فلسفه از ریشه یونانی فیال و سوفیا به معناي دوستداري دانایی، همان راه دستیابی به خردمندي و بصیرت است  

و از آن جا که یکی از هدف هاي هر نظام آموزشی، تربیت انسان هاي خردمند و بصیر است به نظر می رسد 

 گیري شود.  یدستیابی به چنین هدفی باید به ویژه در برنامه درسی فلسفه و منطق پ

در همین باره  به نظر می رسد نگرش هاي موجود درباره آموزش فلسفه را می توان به دو رویکرد کلی بخش کرد: 

( آموزش فلسفه به معنی آموزش اندیشیدن. این دو 2( آموزش فلسفه به معنی آموزش اندیشه هاي فلسفی؛ 1

. در رویکرد نخست فرض بر این است که فلسفه همان رویکرد متفاوت ناشی از دو تعریف مختلف براي فلسفه است

تاریخ آن است و بنابراین هدف از آموزش فلسفه نیز انتقال دانستنی هایی است که از دیرباز از سوي فیلسوفان 

فراهم آمده است. در رویکرد دوم تکیه و تأکید فلسفه بیش از هر چیز بر درست اندیشیدن و اندیشه نقادانه است. 

                                                   
 Zarghamii2005@yahoo.comایران.  ، تهران، گروه  فلسفه تعلیم و تربیت، خوارزمیدانشگاه  .1
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نخست آموزش فلسفه همانند آموزش سایر شاخه هاي دانش است و از این رو می توان در مقاطع در معنی 

مختلف تحصیلی و از جمله دبیرستان و به همان سان که براي نمونه شیمی یا فیزیک آموزانده می شود، فلسفه را 

(، برآن است با نظر 1165زاده ) نیز آموزش داد. این رویکرد را می توان از دیدگاه هاي گوناگون بررسی کرد. نقیب

به اهمیت بنیادي اندیشیدن حقیقی یا همان اندیشیدن نقادانه است که می توان به نارسایی، نا کارایی و حتی 

ناروایی شیوه سپردن دانستنی هاي هر شاخه از دانش به فراگیران، پی برد. او براین باور است گرچه با نگاهی ژرف 

هاي دیگر دانش نیز روا نیست ولی درباره فلسفه بس نارواتر است زیرا فلسفه با دیگر  تر این شیوه درباره شاخه

رشته ها تفاوت بنیادي دارد. او براي روشنگري بیشتر و همچون اولین نکته اشاره می کند در قلمرو فلسفه سرو 

آموزش فلسفه چون دیگر  کار نه با فلسفه بلکه با فلسفه هاست؛ فلسفه هایی که گاه درست رویاروي یکدیگرند و

رشته ها تنها آن گاه ممکن خواهد بود که یا یکی از آن ها را تنها فلسفه بیانگاریم و با نادیده انگاري فلسفه هاي 

دیگر، تنها به آموزش آن بپردازیم و یا همه آن ها را تنها ازهمان دیدگاه برگزیده خود بنگریم. به باور او نکته دیگر 

و فلسفه موضوع درستی یا نادرستی اندیشه ها نیست بلکه مهم درست اندیشیدن است و در آن است که در قلمر

همین راستا به نقل از راسل می آورد که میل به القا آن چه از سوي معلمان درست پنداشته می شود، آن ها را از 

فلسفه گونه اي فعالیت ”که  توجه به پرورش هوش فراگیران باز می دارد. او در همین راستا این گفته ویتگنشتاین

کار فلسفه نه آموزش اندیشه ها بلکه ”را در راستاي این سخن کانت که “ است و نه  مجموعه اي از گزاره ها

فلسفه هیچ گاه آموخته ”تلقی کرده و درباره فلسفه به این سخن هومن می رسد که “ آموختن اندیشیدن است

( نیز با اشاره به معناي حقیقی فلسفه و آغازگر حقیقی 1161دي )(. قائ704)ص“ نمی شود، بلکه ساخته می شود

آن یعنی سقراط که نه دعوي دانایی کرد و نه نظریه اي پدید آورد بلکه به سنجش بنیادي و خردمندانه آراء و 

رغ عقاید موجود پرداخت از سویی و توجه به عدم تأثیر انتقال معلومات و اشاره به نمونه هاي فراوان رفتار فا

التحصیالن مراکز آموزشی که در زمینه باال بردن سطح معلومات خود به کمک معلم ها گام هایی برداشته اند اما 

 در بهبود رفتار خود اقدامی نکرده اند از سوي دیگر به نقد رویکرد نخست می پردازد. 

را پرورش تفکر دانسته و بر  ، ترجمه احقر( هدف اصلی تعلیم و تربیت 1160در همین باره مارزینو و همکاران )

این باورند به ویژه فیلسوفان بر چنین هدفی پاي فشرده اند. چنین نگرشی نشان می دهد آن ها  به رویکرد دوم 

که  1( نیز با برگزیدن چنین رویکردي برنامه عملی فلسفه براي کودکان1167در آموزش فلسفه باور دارند. قائدي )

( برآن است هدف کلی 1160طراحی شده را نمونه موفقی از رویکرد دوم بر می شمرد. لیپمن ) 2از سوي لیپمن

( 1آموزش فلسفه به کودکان کمک به آن ها براي درست فکر کردن است. او پنج هدف این برنامه را بر می شمرد:

                                                   
1. P4C  

2. Lip man  
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 4( پرورش فهم اخالقی4؛ 1ردي[توانائی هاي[ فردي و میان ف  ( رشد 1؛ 2( رشد خالقیت2؛ 1بهبود توانایی استدالل

(،  براي همه پایه ها از اول تا 1111(. در همین راستا لیپمن)71)ص 7( پرورش توانایی معنا یابی در تجربه7و 

دوازده ،واحد درسی فلسفه در قالب داستان تدوین کرده و براي هریک راهنماي آموزش معلم را نیز تدارک دیده 

 است. 

زش اندیشه هاي فلسفی را رویکرد محتوایی و رویکرد آموزش اندیشیدن را رویکرد ( رویکرد آمو2006باقري )

روشی می نامد. او یکی از چالش هاي فلسفی فراروي برنامه فلسفه براي کودکان لیپمن را تأکید صرف بر روش 

ست و اگر تاریخ هاي تفکر و نادیده انگاري محتواي فلسفه می داند. به باور او فلسفه به تاریخ فلسفه وابسته ا

فلسفه و اندیشه فیلسوفان را نادیده انگاریم، آن گاه سخن از آموزش فلسفه بی معنی خواهد بود. باقري با چنین 

استداللی، رویکرد سومی را براي آموزش فلسفه پیشنهاد می کند که تلفیقی از دو رویکرد قبلی است. او در 

ش را و از این رو تأکید می کند در آموزش فلسفه از سویی باید آموزش فلسفه هم محتوا را مهم می داند و هم رو

 به اندیشه هاي فلسفی توجه کرد و از سوي دیگر شیوه هاي درست اندیشیدن را مد نظر داشت.

در این باره به نظر می رسد اشاره به نکته هایی ضروري است. نخست این که با نگاهی دقیق  به برنامه فلسفه 

آشکار می شود او تاریخ فلسفه را نادیده نمی انگارد و از این رو از محتوا غافل نیست. براي  براي کودکان لیپمن

فهم بهتر این نکته می توان به مجموعه کتاب هاي درسی و راهنماهاي معلم برنامه درسی فلسفه براي کودکان 

 (:210، ص 1167نگریست که در جدول زیر خالصه شده است)فیشر،ترجمه صفایی مقدم و نجاریان ، 

 قلمرو تربیتی قلمرو فلسفی راهنماي معلم کتاب داستانی سال تحصیلی سن

فکرهایمان را روي  7الفی 2پیش تا  ساله 5تا  7

 هم بگذاریم

 بررسی تجربه استدالل و تفکر

کنجکاوي درباره  5کیو و گاس 1تا  2 ساله 6تا  5

 دنیا

 تعلیم و تربیت محیطی فلسفه طبیعت

 زبان و هنرها فلسفه زبان جستجوي معنا 6پیکسی 4تا  1 ساله 1تا  6

شناخت شناسی و  پژوهش فلسفی 1هري 7تا  7 ساله 11تا  10

 منطق

 مهارت هاي فکري

                                                   
1. Reasoning Ability  

2. Development of Creativity  

3. Personal & Impersonal Growth  
4. Development of Ethical Understanding  

5. Development of the Ability to Find Meaning in Experience  

6 . Elfie  
7. Kio & Gus  
8. Pixie  
9. Harry  
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 تعلیم و تربیت اخالقی فلسفه ارزش پژوهش اخالقی 1لیزا 6تا  5 ساله11تا  12

نویسندگی: چرا و  2سوکی 10تا  1 ساله 17تا  14

 چگونه

 نویسندگی و ادبیات فلسفه هنر

 مطالعات اجتماعی فلسفه اجتماعی پژوهش اجتماعی 1مارک 12تا  11 ساله به باال 17

 

همان گونه که آشکار است کتاب هاي درسی و راهنماهاي آن ها ، قلمرو هاي گوناگون فلسفه چون شناخت 

شناسی، زیبایی شناسی، منطق و دیگر قلمرو هاي میان رشته اي فلسفه چون فلسفه اخالق ، فلسفه زبان و فلسفه 

که شکل داستانی دارند نیز آشکار می اجتماعی را در بر می گیرند. با نگاه به محتواي  کتاب هاي درسی لیپمن 

شود بسیاري از مسأله هایی که فیلسوفان در طول تاریخ فلسفه با آن ها روبرو بوده اند به زبان ساده و با توجه به 

( 1155شرایط امروزه زندگی آدمی در آن ها آمده است. براي نمونه در بخش هایی از کتاب هري )صفایی مقدم، 

ل آن گونه که در منطق صوري ارسطو آمده است ، آموزش داده می شود. به باور لیپمن شیوه هاي درست استدال

فیلسوفان در طول تاریخ با مسأله ها و پرسش هاي گوناگونی روبرو بوده اند و با بهره گیري از خرد و برگرفتن 

ها است. لیپمن با الهام نگرشی ویژه به جستجو برخاسته و راهی را رفته اند که حاصل آن اندیشه هاي فلسفی آن 

، ترجمه شریعتمداري( که ویژگی هاي نگرش ویژه فیلسوفان را جامعیت 1151از اندیشه هاي اسمیت و هولفیش )

، ژرف نگري و انعطاف پذیري می دانند ، به این نتیجه می رسد که نگرش و چگونگی جستجوي خردمندانه این 

 ته در این راه به تاریخ فلسفه و مسأله هاي آن نیز توجه دارد. فیلسوفان را به دانش آموزان آموزش دهد و الب

نکته مهم دیگر آن است که او تاریخ فلسفه را در تحول تاریخی آن می نگرد. با نگاهی گذرا به تاریخ فلسفه آشکار 

مونه مسأله می شود برخی از مسأله هاي فلسفی که در گذشته مهم بوده اند امروزه به کنار نهاده شده اند. براي ن

( اما 2000فلسفی جوهر و عرض از زمان ارسطو تا دکارت، مسأله محوري فلسفه بوده است)دانشنامه فلسفه،

امروزه جایگاه محوري خود را از دست داده است. در مقابل با نگاهی به نگرش هاي فلسفی سده بیستم)نقیب 

ي فلسفی اهمیتی بنیادي یافته است و این ( آشکار می شود امروزه روش شناسی و توجه به روش ها1165زاده،

اهمیت به ویژه در نگرش هاي فلسفی سده بیستم چون فلسفه تحلیلی، نمودشناسی، هرمنوتیک و پراگماتیسم که 

بیشتر رویکردهاي روشی هستند، آشکار است. از همین رو به نظر می رسد تأکید بیشتر لیپمن بر روش نیز همسو 

لسفه است و بدین ترتیب نمی توان او را از این رو نقد کرد که رویکردي روشی برگزیده و هم پا با تحول تاریخی ف

 و تاریخ فلسفه را نادیده انگاشته است.

بر مبناي آن چه گفته شد مسأله پژوهش حاضر بازاندیشی در معناي آموزش فلسفه به کودکان است. این 

                                                   
1. Lisa  
2. Suki  
3. Mark  
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 درباره آموزش فلسفه براي کودکان بازنگري شود.بازاندیشی کمک خواهد کرد تا تصورهاي سنتی پیشین 

 

 . روش پژوهش8

؛ 1،2006این تحقیق ماهیتی نظري و فلسفی دارد اما از آن جا که روش هاي تحقیق فلسفی گوناگونند )گیون

(، الزم است بر اساس هدف پژوهش، روش ویژه اي انتخاب شود. بر همین اساس براي 2007و همکاران، 2هیتینگ

در معناي فلسفه براي کودکان، نخست مفهوم هاي آموزش و فلسفه، تحلیل می شوند تا در باهم نگري  بازاندیشی

معنایی براي آموزش فلسفه به کودکان، استنباط شود. براي تحلیل مفهوم هاي آموزش و  فلسفه در پژوهش 

شرایط الزم بکارگیري این ( بهره گرفته شده است تا 1165حاضر از تحلیل منطقی فرارونده)باقري و همکاران، 

 مفاهیم، ترسیم شوند.

 

 . بازاندیشی در معناي آموزش و فلسفه0

اکنون می توان به تحلیل و بازاندیشی مفهوم فلسفه براي کودکان)فبک( پرداخت. مفهوم فلسفه براي کودکان 

وم ضمنی گاه است. این مفه« آموزش»و نیز مفهوم ضمنی « کودک»و « فلسفه»دربردارنده دو مفهوم صریح 

صراحت نیز می یابد و فلسفه براي کودکان گاه آموزش فلسفه به کودکان خوانده می شود. در این بخش نخست 

تالش می شود دو مفهوم آموزش و فلسفه تحلیل شود و سپس با تحلیل مفهوم کودک و کودکی، و در با هم 

 نگري، معنایی از آموزش فلسفه براي کودکان ترسیم شود.

 

 عناي آموزش. م0-3

ها تربیت از  هاي گوناگونی ارائه شده است. در یکی از نمونه از مفهوم تربیت نیز همانند مفهوم فلسفه، تعریف

الف(: آموزش، سپردن  1167هاي دیگري مانند آموزش، پرورش و بارآوردن جدا شده است)نقیب زاده،  مفهوم

یب آموزش زمینۀ پرورش، بارآوردن و تربیت است. آموزان خوانده شده است و بدین ترت ها به دانش دانستنی

هاي درونی فرد. اما بارآوردن یعنی پدیدآوردن  پرورش یعنی شکوفاندن و بکارآوردن استعدادها و توانایی

ها و تغییرهایی که هدف پدیدآورنده چنین تغییرهایی است. چنین است که تفاوت پرورش و بارآوردن به  دگرگونی

هاي درونی فراگیر و از سوي دیگر آزادي و  ها و توانایی توجهی به طبیعت، ویژگی یا بی ترتیب از سویی توجه

فعالیت فراگیر یا تحمیل و تلقین مربی است. بدین ترتیب گرچه بین بارآوردن و پرورش، پرورش پذیرفتنی است 

                                                   
1 . Given 

2. Heyting 
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هاي طبیعی انسان سخن  یها و توانای توان از پرورش ویژگی ولی پرورش نیز ویژة انسان نیست و همانطور که می

توان از پرورش گل یا اسب نیز سخن گفت! چنین است که با این نوع نگاه فقط تربیت است  گفت براي نمونه می

 است.   که ویژة آدمی

کند؟ پاسخ  توان پرسید که ویژگی یا توانایی ذاتی ویژة انسان چیست که او را از دیگر موجودات جدا می حال می

توان تربیت را تعریف کرد. در پاسخ به این  م است زیرا پس از پاسخ به آن است که میبه چنین پرسشی مه

رسد بتوان دوگونه پاسخ کلی را از یکدیگر جدا کرد. برخی اندیشمندان بر این باورند که ویژگی  پرسش، به نظر می

را حیوان  اهی آدمی مخصوص آدمی، توان اندیشیدن یا به سخنی دیگر خرد یا هوش اوست. ارسطو با چنین نگ

از  ورزي، جداکنندة آدمی  ناطق تعریف کرده بود و بر این باور بود که ناطق بودن یا به سخن دیگر توان اندیشه

هاي بعدي تاریخ و از سوي بسیاري اندیشمندان دیگر و از جمله  هاست. چنین بینشی در دوره دیگر حیوان

، 2)سیگل1( و شفلر1177الف(، دیویی)  1167ل)نقیب زاده، (، راس1610ب(، کمنیوس)1167دکارت)نقیب زاده، 

پا  عنوان ویژگی مخصوص آدمی  به گرفته شد. در سوي دیگر برخی اندیشمندان بر جنبۀ اخالقی آدمی  ( پی2007

 ( است. 1166گور)ضرغامی،  که یر الف( و کی 1167فشرند که از جملۀ آنها روسو، کانت)به نقل از نقیب زاده،  می

خواهد داشت. با پذیرش خرد  هاي متفاوتی را براي تربیت در پی ش هر یک از دو بینش پیشین، تعریفپذیر

دهد و از این رو تربیت را  از سایر موجودات، در تعریف تربیت خرد را مبنا قرار می همچون جنبۀ جداکنندة آدمی 

همچون  فتن جنبۀ اخالقی وجود آدمی خواهد دانست. در برابر با اصل گر  پرورش تفکر یا نیروي خرد در آدمی

گیرد و براي نمونه  جنبۀ جداکنندة او از سایر موجودات، تربیت نیز رنگ و بوي اخالقی و ارزشی به خود می

 شود.  الف( تعریف می 1167نقیب زاده، «)هاي اخالقی کشیده شدن به سوي ارزش»

توجه  دو جنبۀ اخالقی و خردمندانه وجود آدمی هاي تربیت نیز تالش شده است که به هر  اما در برخی تعریف

اي که به طور فراگیر  هاي انسانی دانست به گونه توان تربیت را کشیده شدن به سوي ارزش شود. براي نمونه می

ها را بفهمد، بپذیرد، دوست بدارد و همسو با آنها رفتارکند. گاه نیز بجاي تعریف مستقیم تربیت، معیارها  این ارزش

توان آن را تربیت نامید. براي نمونه،  ها، همراه باشد می اند که اگر فرآیندي با این ویژگی هایی ترسیم شده یو ویژگ

در آن فرآیند، امري ارزشمند آموخته شود. براي نمونه اگر  -( تربیت فرآیندي است که: الف1116)1از نظر پیترز

ش داده شود، چنین فرآیندي را به سبب ارزشمند در فرآیندي آموزشی، چگونگی شکار یا شکنجۀ حیوانات آموز

هاي گوناگون درسی با  فراگیر در فرآیند تربیت با درک پیوند میان موضوع -توان تربیت نامید. ب نبودن، نمی

هایی چون ریاضی، تاریخ، ادبیات  رسد. در این راه درس یکدیگر و با زندگانی او و دیگران، به دیدگاهی شناختی می

                                                   
1. Scheffler 

2. Siegel 

3. Peters 
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شود و  دانی که فقط در رویدادهاي گذشته غرق میبسیار ارزشمند هستند، اما براي نمونه، دربارة تاریخ و مانند آن

شناسی یا ادبیات درک کند و از سوي دیگر  هاي دیگري چون جامعه تواند از سویی ارتباط تاریخ را با موضوعنمی

فرآیند تربیت، اثري مداوم دارد و از  -نداده است. جها را با زندگانی خود دریابد، فرآیند تربیت رخ  ارتباط این درس

تاریخ و اقتصاد را بخواند و بفهمد ولی پس از تحصیل،  این رو اگر فردي مواد درسی ارزشمندي چون ادبیات،

هاي روزمره مشغول شود، آنگاه  ي فکاهی و بازيهارابطۀ خود را با این مواد درسی قطع کند و براي نمونه به مجله

 د تربیت دربارة او رخ نداده است.فرآین

 

 . معناي فلسفه0-8

توان براي تعریف فلسفه نیز به  داند. با پذیرفتن تعریف هگل از فلسفه، می هگل فلسفه را همان تاریخ فلسفه می

تاریخ فلسفه نگریست. با نگاه به تاریخ فلسفه،در می یابیم که فیلسوفان و پیروان مدرسه هاي گوناگون فلسفی در 

پاسخ هاي متفاوتی داده اند: افالطون فلسفه را کوششی براي رسیدن “  فلسفه چیست؟” اسخ به این پرسش کهپ

“ نبودن”می داند و سفسطه را رویاروي آن قرار می دهد که به باور او پناه بردن به تاریکی “ بودن”به روشنایی 

حقایق موجودات به اندازه توان بشر تعریف می  الف(؛ بو علی سینا فلسفه را علم به احوال1167است )نقیب زاده، 

کند؛ جرجانی فلسفه را عبارت از تشبیه به ذات احدیت به اندازه توان آدمی براي تحصیل سعادت ابدي می داند 

(؛ فیلسوفان تحلیلی چون راسل، کار فلسفه را روشنگري مفهوم ها و گزاره ها از راه تحلیل آن ها 1171)سجادي، 

( 1177ب(. هایدگر )1167سپرس، کار فلسفه را روشنگري و بیدار کردن انسان می داند)نقیب زاده،می دانند و یا

(. او برآن است این پرسش اولین بار از سوي یونانیان 46)ص “ فلسفه پرسش درباره بودن است”نیز می گوید: 

نیز آورده است. او بودن را ( 51)ص“ گفتگوي آدمی و بودن”مطرح شد. البته او تعریف هاي دیگري از فلسفه چون

(، و از این رو بر این باور است براي این که بتوانیم معناي فلسفه را 1117امري تاریخی و وابسته به زمان دانسته )

دریابیم باید بکوشیم تجربه اي را که یونانی از بودن و زبان داشت، دریابیم. از این رو پیشنهاد می کند بهتر است 

به معناي “ سوفیا”و “ فیال”(. واژه فلسفه از ریشه یونانی 21،ص1177“ )گوش یونانی بشنویم با”واژه فلسفه را 

الف( بر آن است این واژه دقیق است و ما را به 1167است. نقیب زاده )“ حکمت”یا “ دانایی”و “ دوستداري”

، خاستگاه  فلسفه است؛ که بر شور و عشق داللت دارد“ دوستداري”یا همان “ فیال”معناي خود رهنمون می کند.

است. ذات فلسفه “ دانایی”یا همان “ سوفیا”به بیان دیگر فلسفه با اشتیاق آغاز می شود. اما هدف و مقصد فلسفه 

در ژرف اندیشی و سنجش خردمندانه در هر زمینه و درباره هر موضوعی است. گستردگی فلسفه به گستردگی 

ه همه چیز و حتی خود فلسفه و بنیادش یعنی خرد را نیز به میدان اندیشه است و از همین روست که فلسف

پرسش می گیرد. با توجه به ذات فلسفه و گستردگی آن، روش هاي فلسفی نیز نمی توانند محدود باشند. اما 
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 براي بررسی روش هاي فلسفی باید مفهوم منطق را بررسی کرد. 

فه اسالمی آورده است: ابن سینا منطق را علم یا (، چند تعریف از منطق را از دیدگاه فلس1156خوانساري )

صناعتی می داند که در آن طرق مختلف انتقال ذهن از معلوم به مجهول آموخته می شود. جرجانی نیز منطق را 

( 1171(. سجادي )17آلتی قانونی می داند که به کاربستنش ذهن را از خطاي در اندیشه محفوظ می دارد )ص

ز غزالی، میزان فلسفه و علم تعریف می کند و آن را منطق ارسطویی می خواند. اما در نیز منطق را به نقل ا

( و با نظر به چنین آغازي تحول علم منطق در طول تاریخ آن بررسی شده است: منطق از 2000دانشنامه فلسفه )

از شناسی اندیشه درست یا دیر باز به معنی قوانین و قواعد صوري درست اندیشیدن بوده و از این رو ابزاري براي ب

خوب از نادرست یابد بوده است. برهمین مبنا مباحثی چون مبحث الفاظ، تصورات، قضایا و اقسام استدالل و 

قیاس در منطق جاي داشته است. در سده هفدهم میالدي معلوم می شود منطق ارسطویی یا منطق صوري به 

رو توجه به محتواي فکر نیز اهمیت یافته و بر مبناي سبب توجه صرف به صورت فکر، کافی نیست و از همین 

بررسی هاي انجام شده، سنجش روش هاي گوناگون پژوهشی همچون استقراء نیز در کنار قیاس مهم قلمداد شده 

(، ظهور فلسفه 1165نیز همچون بخشی از منطق معرفی می شود. نقیب زاده )“ روش شناسی ”و بدین ترتیب 

نوزدهم و آغاز سده بیستم را گامی نوین در جهت گسترش منطق قلمداد می کند و فرگه، تحلیلی در پایان سده 

را از پیشگامان چنین تحولی می داند: فرگه با نشان دادن کاستی هاي منطق ارسطویی و با بهره گیري از گزاره 

( 1175این باره ویتگنشتاین )ها، قضایا و نمادهاي ریاضیات جدید، منطق نو و نشانه اي را پایه گذاري کرد. اما در 

نکته مهمی را درمی یابد. او اشاره می کند  گزاره هاي منطقی، نوعی همان گویی است که می تواند در قالب 

گزاره اي ریاضی بیان شود و درستی آن را می توان از نشانه هایی که در آن استفاده شده، نتیجه گرفت. براي 

گردد ولی باید توجه کرد  بر می“  یا”به دانستن معنی “ ی بارد یا نمی باردبرف م”نمونه درست بودن قطعی گزاره 

این نکته هیچ چیز بر دانش ما درباره جهان واقعی نمی افزاید. او برآن است گزاره هاي ریاضی از سویی بی معنی 

ی جهان را که با یا میان تهی هستند و از سوي دیگر از لزوم منطقی برخوردارند. او در مقابل رویدادهاي واقع

قوانین استقراء قابل استنتاج اند را با معنی می خواند ولی بر این باور است که از لزوم منطقی برخوردار نیستند. 

آن چه ویتگنشتاین درباره محدودیت هاي منطق ریاضی بیان کرد از سوي دیگر فیلسوفان پی گیري شد؛ براي 

ن، گسترده تر از معنی داري در حوزه علم و تجربه است. همچنین نمونه با گذشت زمان معلوم شد معنی دار بود

معلوم شد کاربرد زبان گسترده تر از آن است که به قلمرو علم و منطق ) که فقط با گزاره ها سرو کار دارند و به 

 دیگر جمله ها نمی پردازند ( محدود شود.

هستی، پراگماتیسم، نمود شناسی، هرمنوتیک، این انتقادها به گسترش نگرش هاي دیگر فلسفی چون فلسفه هاي 

ساختارگرایی، پسا ساختارگرایی، دیدگاه هاي انتقادي و پست مدرنیسم در سده بیستم کمک کرد. برخی از این 
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نگرش ها چون پراگماتیسم، نمود شناسی، هرمنوتیک و ایده هاي فلسفی پست مدرنی چون ساخت شکنی و تبار 

وب می شوند. به نظر می رسد گسترش منطق، گسترش ابزارهایی است که شناسی، بیشتر روش فلسفی محس

فلسفیدن با بهره گیري از آن ها ممکن است و آن چه گفته شد، نشان می دهد روش هایی که فلسفه براي دست 

یابی به مقصد خود به کار می گیرد همواره رو به گسترش بوده است و این بیش از همه معلول گستردگی فلسفه 

 دفی است که پی گیري می کند.و ه

 

 . چیستی فلسفه براي کودکان: به سوي آموزش ماهیت یگانه فلسفه4

و دیگر مفهوم هاي مشابه در بخش نخست، می توان چنین گفت که در فلسفه براي « آموزش»درباره مفهوم  

به معناي پرورش و تربیت کودکان منظور از آموزش، انتقال اطالعات از معلم به فراگیر نیست. در اینجا آموزش 

است. همچنان که اشاره شد در پرورش،  ویژگی ها و استعدادهاي  درونی و نیز فعالیت فراگیران اصل است. این 

مفهوم در برابر بارآوردن و تلقین است که از سویی به ویژگی ها و استعدادهاي فراگیران بی اعتناست و از سوي 

بد. مفهوم تربیت نیز گویاي توجه به ویژگی هاي ویژه انسان بویژه اخالقی بودن دیگر فعال بودن آن ها را بر نمی تا

او و نیز توجه به فهم، پذیرش، دوستداري و عمل از سوي فراگیران است. بدین ترتیب فرایند آموزش در فلسفه 

فعالیت، فهم،  براي کودکان فرایندي است که با نظر به ویژگی ها و استعدادهاي درونی فراگیران است و در آن

پذیرش، دوستداري و عمل فراگیران، اهمیت دارد. این که این ویژگی ها چیستند و فعالیت، فهم، پذیرش، 

دوستداري و عمل فراگیران چگونه و به چه ترتیبی محقق می شود، وابسته به تعریف و تحلیل دو مفهوم اصلی 

 ین دو مفهوم با مفهوم آموزش است. فلسفه براي کودکان یعنی فلسفه و کودک و در با هم نگري ا

درباره مفهوم فلسفه نیز اشاره شد که به طور معمول دو معناي به ظاهر متضاد از فلسفه را  می توان رویاروي هم 

نهاد. فلسفه به معناي اندیشه هاي فلسفی در طول تاریخ آن؛ و فلسفه به معناي درست اندیشیدن. گاه معناي 

معناي دوم رویکرد روشی خوانده می شود. یکی از دسته بندي هاي سنتی و کالسیک، نخست، رویکرد محتوایی و 

فلسفه در معناي نخست را به بخش هایی مانند هستی شناسی، شناخت شناسی، و فلسفه اخالق بخش می کند. 

ق و فلسفه در اینجا به معناي فلسفیدن یا پرسیدن پرسش هایی درباره چیستی و چرایی هستی، شناخت و اخال

تالش براي یافتن پاسخ هایی در این باره است. چنین تالشی آن گاه رواست که مستدل بوده و از قواعد تعریف 

واستدالل پیروي کند. تعریف آن گاه به کار می آید که قرار است مفهوم جدیدي مانند انسان، شجاعت، عدالت، 

بهره گیري از مفهوم هاي دیگري که یا از پیش  آزادي، راستگویی، درستکاري و بسیاري از مفهوم هاي دیگر، با

تعریف شده اند و یا نیاز به تعریف ندارند و از آغاز معلومند، روشن شوند. براي نمونه ارسطو انسان را حیوان ناطق 

معرفی می کند. استدالل نیز آن گاه به کار می آید که قرار است با بهره گیري از گزاره هاي معلوم، گزاره هاي 
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ي، روشن شوند. نکته اساسی در اینجا این است که تعریف و استدالل، داراي قواعدي هستند که اگر رعایت جدید

نشوند، نتیجه معتبر نیست و از این رو هر اندشیدنی، اندیشیدن فلسفی، روا و معتبر نیست. بدین ترتیب منطق به 

(  قواعد 2004، 1؛ مکینرنی1156خوانساري، عنوان بخش دیگري از فلسفه پدید می آید تا به تعبیر منطق دانان)

درست اندیشیدن را معرفی کند. این قواعد از انواع تعریف و استدالل و قواعد استدالل معتبر گرفته تا بحث 

مغالطه ها، و بسیاري از مباحث منطق جدید، همانند منطق ریاضی، و منطق فازي را در بر می گیرد. در معناي 

شناسی فلسفه است و همه مباحث روش شناسانه در فلسفه را دربرمی گیرد. بدین  کلی تر منطق، همان روش

ترتیب با نگاهی دقیق تر  و ژرف تر باید گفت فلسفه نه دو معناي رویارو بلکه یک معناي گسترده تر و ژرف تر و 

هاي گوناگون  یک معناي محدودتر دارد. فلسفه در معناي گسترده آن اندیشیدن درباره چیستی و چرایی موضوع

از هستی، شناخت، انسان و اخالق گرفته)فلسفه در معناي محض آن( تا موضوع ها و دستاوردها و دانش هاي 

آدمی مانند علم، تعلیم و تربیت، هنر، دین و مانند آن)فلسفه در معناي مضاف آن مانند فلسفه علم، فلسفه تعلیم 

یند و همچنان که از ریشه کلمه فلسفه پیداست، خاستگاه و و تربیت، فلسفه هنر، فلسفه دین( است. در این فرا

انگیزه انسان، حیرت، عشق و شور و هدف آن دستیابی به دانایی است. یکی از استلزام هاي پیمودن درست راهی 

که به دانایی می رسد نیز رعایت قواعد درست اندیشیدن یا همان قواعد منطق است. بدین ترتیب درست 

اي رعایت قواعد منطق است. اما منطق و قواعد آن وجه و ماهیتی صوري دارند و همواره براي اندیشیدن به معن

تحقق و بکارگیري نیازمند محتوا هستیم. این ادعا را می توان چنین توضیح داد که اندیشیدن به طور کل و 

یندیشیم، می توانیم درست اندیشیدن به طور خاص، نیازمند موضوعی است و اگر کسی از ما بخواهد که درست ب

بپرسیم درباره چه چیزي درست بیندیشیم. و او می تواند پاسخ دهد که درباره هستی، شناخت، انسان، عدالت، 

آزادي، درستکاري، علم، هنر و بسیاري از موضوع هاي دیگر زندگی فردي و اجتماعی. درست اندیشیدن درباره 

ارتر و برخی راحت تر، برخی ساده تر و برخی دیگر پیچیده این موضوع ها در یک سطح و پایه نیست؛ برخی دشو

ترند ولی اصل وجود موضوع براي درست اندیشیدن الزم است. موضوع ها و مسأله هاي فلسفی همان هایی 

هستند که در طول تاریخ فلسفه تا کنون از سوي فیلسوفان گوناگون به شکل هاي گوناگون مطرح شده و یا 

 مطرح خواهند شد. 

ن ترتیب چنین نیست که بتوان فلسفه به معناي درست اندیشیدن را از فلسفه به معناي مسأله ها و موضوع بدی

هاي فیلسوفان در طول تاریخ جدا کرد ولی این فرایند لزوما به معناي به خاطرسپاري و توان بیان صرف پاسخ 

وشنگري بیشتر می توان سه موضوع را فیلسوفان در طول تاریخ به مجموعه اي از مسأله هاي فلسفی نیست. در ر

از یکدیگر جدا کرد. مسأله و موضوع هاي فلسفی در طول تاریخ؛ روش یا فرایند اندیشه فیلسوفان درباره این 

                                                   
1.McInery 
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مسأله ها و موضوع ها؛ و فراورده یا محصول چنین روش یا فرایندي. فروکاستن فلسفه به روش و فرایند بدون 

محتوا(، نه ممکن است و نه روا. از سوي دیگر فروکاستن فلسفه به فراورده یا توجه به مسأله ها و موضوع ها)

محصول نیز حتی در صورت امکان روا نیست. بدین ترتیب چالش و رویارویی اساسی و واقعی در قلمرو آموزش 

ه چالش و فلسفه نه بین محتوا و روش، آن چنان که در ادبیات حوزه فلسفه براي کودکان زیاد دیده می شود، بلک

مشکل اساسی ارائه پاسخ فیلسوفان بی توجه به مسأله ها و موضوع هاي اساسی و زمینه هاي پدیدآورنده و نیز بی 

توجهی به روش و فرایند اندیشیدن فلسفی است. فلسفه در معناي تاریخی و راستین آن نیز با حیرت، پرسش و 

ه چنین خاستگاه و سرآغازي و ارائه پاسخ هاي صرف شور و عشق براي یافتن پاسخ آغاز می شود و بی توجهی ب

به فراگیران و خواستن از آن ها براي به خاطرسپاري این پاسخ ها روا نیست. فلسفه از حیرت و پرسش هاي 

اساسی درباره موضوع هاي گوناگون زندگی واقعی آدمی آغاز می شود. گام بعدي تالش براي یافتن پاسخ هاي 

یا منطقی است و پیامد آن نیز برخی پاسخ هاست. پاسخ هایی که گاه و تا حدي و از منظري احتمالی به شیوه روا 

به شرط رعایت قواعد منطق، درستند و در طول تاریخ فلسفه گسترش یافته و کامل تر شده اند. بدین ترتیب 

، و چه براي مربیان فلسفه چه در معناي تاریخی آن، چه براي فیلسوفان، چه براي کودکان، چه براي بزرگساالن

در بحث پرسش ها و موضوع ها و نیز روش، ماهیت یگانه اي دارد و در این سطوح تفاوت در سطح و ژرفاست. 

بویژه فیلسوفان در بحث بکارگیري روش، ماهرتر و تواناترند و کودکان از این منظر در آغاز راه. درباره پاسخ ها نیز 

نمی توانند و الزم نیست که همه پاسخ هاي فیلسوفان درباره موضوع یا  طبیعی است که کودکان در آغاز راهند و

مسأله اي مشخص را پی بگیرند. نکته اساسی دیگر این که توالی مهم است و فلسفه براي همه و از جمله کودکان 

نین توالی با پرسش آغاز، و با روش تداوم می یابد و گاه به پاسخ هاي موقتی و احتمالی می رسد. بی توجهی به چ

و ارائه پاسخ ها پیش از ارائه پرسش ها، تصویري مبهم و انتزاعی از فلسفه در کودکان و نیز بزرگساالن ایجاد می 

کند و ارائه پاسخ ها پیش از بکاربستن روش و طی فرایند، انفعال فراگیران و تضعیف قدرت تخیل آن ها درپی 

ن فیلسوفان اندیشیده و پاسخ هاي احتمالی و موقتی براي خواهد داشت به گونه اي که نخواهند توانست همچو

 برخی پرسش ها و مسأله هاي فلسفی فراهم کنند. 

اکنون می توان با توجه به چنین نکته هایی پرسید جایگاه پاسخ هاي فیلسوفان به پرسش هاي فلسفی در طول 

با فروکاستن تاریخ فلسفه به پاسخ تاریخ براي آموزش فلسفه به کودکان کجاست؟ همچنان که اشاره شد برخی 

فیلسوفان به برخی پرسش هاي اساسی فلسفی، این پاسخ ها را براي آموزش فلسفه به کودکان نه تنها ناالزم بلکه 

مضر می دانند. این نگرش را می توان در چند سطح و به چند شکل نقد کرد. نخست این که تاریخ فلسفه 

ست و پرسش و روش را نیز دربرمی گیرد. دیگر این که پاسخ ها در طول همچنان که گفته شد فقط پاسخ ها نی

تاریخ فلسفه بستري براي طرح پرسش هاي بیشتر فلسفی بوده اند و این راه در فلسفه همچنان ادامه دارد. براي 
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یجه می نمونه هگل در پاسخ به این سوال که در رابطه انسان و جامعه، اصالت با فرد است یا جامعه؟ به این نت

رسد که فرد آدمی انتزاعی دروغین است و اصالت با جامعه است. کی یر که گور در پاسخ به همین پرسش و در 

واکنش به پاسخ هگل، به این نتیجه می رسد که فرد آدمی برتر از نوع آدمی است. پاسخ هاي دیگري نیز پس از 

ده است. به نظر می رسد چنین رویارویی چنین پاسخ هاي رویارویی براي همان پرسش و پس از آن مطرح ش

هایی به معناي تعامل اندیشه فیلسوفان با یکدیگر در طول تاریخ که می توان آن را زمینه تاریخی اندیشه هاي 

فلسفی نامید، براي پیدایش و گسترش اندیشه هاي فلسفی و هدایت ان ها در مسیر فلسفه و فلسفیدن الزم است 

بی نظر به چنین زمینه و بستري، از فلسفه یا فلسفیدن سخن گفت. بدین ترتیب اگر به گونه اي که نمی توان 

کودکان هم در راه فلسفیدن گام بگذارند، آن گاه الزم است در رویارویی با پرسش هاي فلسفی)البته در سطح و 

م به تدریج و در واکنش اندازه خود(، هم روش فلسفی را آموخته و بکار گیرند)این را نیز در حد و اندازه خود( و ه

پاسخ هاي مقدماتی(، به پاسخ هاي نسبی نیز -روش-به سوال هاي فلسفی گوناگون، و در توالی درست)پرسش

دست یابند و توان ارزیابی این پاسخ ها در تعامل با دیگر پاسخ ها را نیز داشته باشند. نکته مهم دیگر این که 

زمند دانستن پاسخ هاي فلسفی بیش از پرسش ها و روش هاي معلم فلسفه براي کودکان به طریق اولی نیا

فلسفی است زیرا اوست که می خواهد کودکان را در فرایند فلسفیدن راهنمایی و راه اندیشیدن درست را براي آن 

 ها تسهیل کند. 

آن چه تا کنون گفته شد، تحلیل دو مفهوم آموزش و فلسفه و نشان دادن معناي ضمنی پیوند این دو مفهوم 

یعنی معناي آموزش فلسفه بود. اکنون می توان به معناي چنین پیوندي صراحت داد. با توجه به نکته هاي پیش 

و چرایی موضوع هاي گوناگون گفته آموزش فلسفه به معناي پرورش توان درست اندیشیدن درباره چیستی 

زندگانی از موضوع هاي روزمره گرفته تا موضوع هاي بنیادي تر و بلندمدت تر است. هدف هاي پنج گانه برنامه 

فردي، پرورش  هاي[ فردي و میان ]توانائی  فلسفه براي کودکان شامل بهبود توانایی استدالل، رشد خالقیت، رشد 

( نیز در همین راستاست. در این فرایند کودک 1161نایابی در تجربه)قائدي، فهم اخالقی و پرورش توانایی مع

فعال و ارزیاب است و همسو با عالیق خود فعالیت می کند. او چنین فعالیتی را دوست دارد و حاصل چنین 

 فعالیتی از سویی فهم و از سوي دیگر عمل مطابق با چنین فهمی در نسبت با هدف هاي پیش گفته است.  

س از آشنایی با ماهیت و ویژگی هاي آموزش فلسفه به کودکان، می توان چند و چون چنین آموزشی را تبیین پ

و کودکی نیز نیاز داریم زیرا این گونه آموزش بیش از ویژگی « کودک»کرد. براي چنین کاري به تحلیل مفهوم 

ت. تاریخ اندیشه هاي فلسفی درباره هاي ماهوي مشترک، ویژگی هاي مخصوصی نیز دارد که ناظر به کودکان اس

کودک، گویاي آن است که کودکی، حیرت، کنجکاوي، پرسش، فعالیت، و فراموشکاري است. او به تعبیر 

( فراموشی است یعنی ذهنی انباشته از داده هاي فراوان ندارد که مسأله هاي جدید را از منظر آن ها 2001نیچه)
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دین ترتیب پاسخ هاي او می تواند خالقانه و نوآورانه باشد. او همچنین به بنگرد و بر مبناي آن ها پاسخ دهد. ب

( طبیعی است و این طبیعی بودن نیک است. طبیعت او نیز به گونه اي 1111تعبیر روسو)ترجمه زیرک زاده، 

ر او می است که در عمل و در فرایند فعالیت طبیعی یاد می گیرد. او حواسی دارد که در فرایند تجربه کردن بکا

آیند و می تواند با بهره گیري از آن ها بیاموزد و بیافریند. او به تعبیر روسو بازي را دوست دارد و به تعبیر فروبل، 

بازي زمینه تحول آگاهی او به سطحی متعالی است. چنین است که بدون بازي، فلسفیدن او را متحول نخواهد 

(، ماهیتی اجتماعی دارد به 1175شه کودک به تعبیر ویتگنشتاین)کرد و آگاهیش را افزون نمی کند. زبان و اندی

گونه اي که او در ارتباطش با دیگران می اندیشد. همچنین زندگانی اجتماعی در جلوه هاي گوناگون به کلمه ها و 

بر جمله هاي او معنا می دهد یا به سخن دیگر کاربردهاي اجتماعی، به زبان او معنا می بخشند. تأکید سقراط 

( بر اهمیت فعال بودن را نیز می توان افزود. چنین است که پژوهش و دانستن براي 2014)1گفتگو و نیز فریره

کودک در اجتماع و در حین گفتگو و از راه فعالیت و عمل ممکن است. به تعبیر دیگر فلسفیدن فعالیت و عملی 

نکته آخر توجه به اهمیت داستان و داستان است که در اجتماع پژوهشی و در طی فرایند گفتگو ممکن است. 

پردازي در فرایند آموزش فلسفه به کودکان است. کودکان از سویی خود روایت گرند و از سوي دیگر روایتگري را 

دوست دارند. چنین است که بهره گیري از داستان در آموزش فلسفه به کودکان از سویی فرایند فلسفیدن را 

د و از سوي دیگر همسو با زمینه طبیعی تحول آگاهی کودک است و از این رو می خوش آیند و تسهیل می کن

 تواند به درست اندیشیدن او در زمینه هاي گوناگون کمک کند.

 

 نتیجه گیري . 1

دربازبینی معناي فلسفه براي کودکان به هدف این مقاله بازاندیشی مفهوم آموزش فلسفه به کودکان بوده است. 

فیدن گفتار/کنشی انسانی در کنار بسیاري گفتار/کنش هاي دیگر است و از این رو سخن نه بر نظر می رسد فلس

سر اصل کنش بودن آن که بر سر چگونگی و چند و چون چنین کنشی است. در این میان هر گفتار/کنشی در 

پایبندي به ویژگی قلمرو فلسفه روا نیست و معیار اساسی سنجش روایی یا ناروایی گفتار/کنش ها همان توجه و 

هاي ذاتی فلسفیدن است. ویژگی هایی چون ژرف اندیشی، اندیشه باز، نگاه گسترده، انسجام و هماهنگی اندیشه و 

مانند آن که براي نشان دادن نمونه هاي آن باید به فلسفه و تاریخ آن نگریست. این ها همان ویژگی هایی هستند 

 رخور نام فیلسوف شدند.که فیلسوفان داشتند و با داشتن آن ها د

فلسفه به سبب ویژگی هاي ذاتیش  با پرسش هاي ژرف و چه بسا دشوار سروکار دارد و نمی توان و نباید هر گونه 

اندیشیدنی را هر چند کاربردي و ملموس هم باشد، فلسفه نامید. فلسفه همان است که فیلسوفان در طول تاریخ 

                                                   
1.Freire 
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نادیده انگاري آن ها به سبب هایی چون دشواري و انتزاعی بودن، بی  پدید آورده اند و کم اهمیت پنداشتن یا

آموختن »توجهی به ذات فلسفه است. در همین راستا این نکته نیز گفتنی است که بازنگري مفهوم فلسفه از

یی شناسا»؛ و از «فعالیت»به گونه اي « مجموعه اي از گزاره ها»؛ از «آموختن اندیشیدن»به « اندیشه هاي فلسفی

آدمی، نیز از سوي فیلسوفانی چون کانت، ویتگنشتاین و یاسپرس  مطرح شده است. « بیدارکردن»به « هستی

بدین ترتیب چگونه می توان آن ها را به بی توجهی به وضعیت هاي واقعی زندگانی و پرداختن به موضوع هاي 

  انتزاعی متهم کرد؟

اسی در قلمرو آموزش فلسفه بین محتوا و روش، آن چنان در این پژوهش استدالل شد که چالش و رویارویی اس

که در ادبیات حوزه فلسفه براي کودکان زیاد دیده می شود، نیست. بلکه چالش و مشکل اساسی ارائه پاسخ 

فیلسوفان بی توجه به مسأله ها و موضوع هاي اساسی و زمینه هاي پدیدآورنده و نیز بی توجهی به روش و فرایند 

سفی است. فلسفه چه در معناي تاریخی آن، چه براي فیلسوفان، چه براي کودکان، چه براي اندیشیدن فل

بزرگساالن، و چه براي مربیان در بحث پرسش ها و موضوع ها و نیز روش، ماهیت یگانه اي دارد و در این سطوح 

 تفاوت در سطح و ژرفاست.
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 ه پروری، شایسته آفرینیای شایسته گزینی، شایستآموزش فنی و حرفه

 

 8زینب مختاري، 3دکتر مهدي محمدي

 

 چکیده 

اي در پرورش دانش آموختگانی توانمند و  شایسته هدف مطالعه حاضر بررسی نقش و رسالت آموزش فنی و حرفه

و ماهیت مطالعه حاضر، روش مورد مطالعه به صورت کیفی،  باشد. با توجه به ویژگیمتناسب با نیاز بازار کار می

موضوع شناسایی و توسعه شایستگی توان گفت اي است. بر اساس مطالعات صورت گرفته میاسنادي و کتابخانه

ایست که بایستی هاي علمی آموزش فنی و حرفهترین امور در زمینۀ توسعۀ کیفی فعالیتدانشجویان از پر اهمیت

-گیرد. بر این اساس، مؤسسات آموزشی مرتبط بایستی براي تعالی و پیشرفت خود در زمینهتوجه قرار در کانون 

تربیت نیروي انسانی زیرا  شان دست یابند.هاي مختلف به تحول و دگرگونی در ساختارها و فرهنگ سازمانی

صادي و اجتماعی هر کشور ناپذیر در توسعه اقتو انکار و کارآمد از عوامل کلیدي متخصص  ،ماهرشایسته، 

رود که نیروي انسانی الیق و کارآمد تربیت اي انتظار میامروزه از نظام آموزش فنی و حرفه  .گرددمحسوب می

بنابراین بایستی اقداماتی کند، نیرویی که متصف به اوصافی همچون متفکر، مولد، هوشمند و  چند مهارتی باشد. 

ها، اي که با شکوفایی استعدادها و کسب مهارتهنرجویان صورت گیرد، یه گونهمدبرانه جهت توسعه توانمندي 

 شایستگی ورود به قلمرو عمل و بازار کار داشته باشند. 

 اي، شایسته سازي، شایسته گزینی، شایسته آفرینی. آموزش، تعلیم و تربیت، فنی و حرفه: کلمات کلیدی

 

 مقدمه 

جمله خط  از آن توجه به و است اي حرفه فنی آموزش کشور، نظام هر آموزش منظا هاي بخش ترین مهّم از یکی    

(. 172، ص 1167آید )صالحی و همکاران ،می شمار کارآمد به انسانی نیروي تربیت براي کشورها اساسی هاي مشی 

ها نوع آموزشاند و به ابعاد بین المللی و جهانی این بسیاري از کشورها در این زمینه به بلوغ کامل رسیده

 همزمان و اندبرده پی آینده اقتصاد در آن و نقش آموزش اهمیّت به که کشورهایی. (2011، 1پردازند )ترن می

 خود هاياولویت و بنیادین هايرسالت محور را آموزش به نظام بخشی کیفیت دارند، نیز یافتگی توسعه دغدغه

کنند )صالحی و می و توانمندسازي اعضا آموزشی نظام صرف را ملی ناخالص تولید از توجهی قابل سهم دانند و می
                                                   

 . نویسنده مسئول: عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، شیراز، ایران.1

 Email: m48r52@gmail.come 
 zmokhtari71@gmail.com                  ، ایران.تهران، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، منابع انسانی کارشناسی ارشد . 2
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 (.2000،اقتصادي  همکاري و به نقل از سازمان توسعه 171، ص 1167همکاران،

هاي الزم و به فعلیت در آوردن استعدادهاي اي به منظور ارتقاء دانش افراد و ایجاد مهارتحرفهوآموزش فنی 

هاي تولیدي، صنعتی و آموختگانی است که با احراز مشاغل در فعالیتن دانشبالقوه طراحی گردیده و ما حصل آ

ها نیروي انسانی ماهر وري را موجب خواهند گردید. این آموزشخدماتی افزایش کمی و کیفی محصول و بهره

داشت سازند و نقش مهمی در اقتصاد کشور برعهده خواهند هاي گوناگون اقتصاد کشور را فراهم میبراي بخش

تواند فرد را براي هایی است که میاي انجام فعالیت(. بر این اساس، آموزش فنی و حرفه1162)تکریمی نیاراد،

ها کسب احراز شغل، کسب و کار آماده نماید یا کارایی و توانایی وي را در انجام آن افزایش دهد. این آموزش

هاي خاص مربوط به شغل و در بخش هاي مختلف راه دانشها را در راستاي تکنولوژي و علوم وابسته به هممهارت

تعاریف متعددي از آموزش (. 1166دهد)سازمان آموزش فنی و حرفه اي، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ارائه می

؛ ایوانز و هیر، 1161، مهرعلیزاده، 1151؛ یونسکو، 1165؛ ایوانز و  هیر، 2004اي ارائه شده است)کالیو، حرفهوفنی

؛ ...(که به 1161؛ سازمان فنی و حرفه اي کشور، 1162؛ تکریمی نیاراد، 1151جو، ؛ حق1117؛ هولینشید، 1165

پیش از هر چیز باید توجه داشت که مفهوم آموزش فنی و حرفه اي به عنوان  کنیم.برخی از آنها اشاره می

اي به هر ي آموزش فنی و حرفهواژه: » ، توسط سازمان بین المللی کار چنین اعالم شد1111مفهومی پویا در سال

یابد اعم شود یا توسعه میي آن دانش و مهارت فنی یا تجاري حاصل مینوع آموزشی اطالق می شود که به وسیله

آموزش فنی و :» 1(. از نظر کالیو1164)قربان نژاد،« از اینکه این آموزش از طریق مدرسه ارائه شود یا محیط کار

ي ظرفیت هاي انسانی به منظور یک زندگی کاري خالق و است که هدفش شناسایی توسعهحرفه اي فعالیتی 

بایست توان درک و فهم را شوند میاي برخوردار میرضایت بخش است. بنابراین کسانی که از آموزش فنی و حرفه

، نقل در 2004«) دحاصل کنند و از نظر فردي یا جمعی بتوانند بر شرایط کاري و محیط اجتماعی تاثیر بگذارن

از انتشارات یونسکو « فرهنگ و آموزش اي بی اي» ( به نقل از کتاب 1154(. بتی هولینشید)1164صالحی،

آموزش فنی، نوعی آموزش رسمی با هدف تامین »دهد. اي ارائه میهاي فنی و حرفهذیل را از آموزش تعاریف

ها و آموزش عالی اي در دبیرستاننسبت به آموزش حرفههاي مورد نیاز در فرایند هاي تولیدي که دانش و مهارت

اي: نوعی آموزش رسمی با هدف آماده سازي افراد براي مهارت شغلی در مفهومی گسترده تر دارد. و آموزش حرفه

تعریف سازمان فنی و حرفه اي «. صنعت، کشاورزي و بازرگانی که عموماً در سطح دبیرستان تدریس می شود

هاي علمی و عملی است که هدف اي مجموع آموزشآموزش فنی و حرفه» بدین گونه است که  ( نیز1161کشور)

آن ایجاد شرایط الزم براي کسب دانش و ایجاد نگرش و پرورش مهارت کارآموزان به منظور احراز شغل و یا 

(، آموزش فنی 1161مهرعلیزاده) در همین راستا«. گرددارتقاي مهارت می باشد و منجر به دریافت گواهینامه می

                                                   
1- Clive 
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ها و هایی از فرایند آموزشی و تربیتی، در برگیرنده مطالعه فناوريداند که به جنبهاي جامع میاي را واژهو حرفه

-ها و مشاغل در بخشهاي عملی، فهم و دانش مرتبط با حرفهها و مهارتها، نگرشعلوم وابسته، کسب شایستگی

شود. آموزش فنی و حرفه اي به زندگی اجتماعی عالوه بر آموزش عمومی گفته می هاي گوناگون اقتصادي و

ها تواند تنها در یک مجموعه خاصی از مهارتشود که فرد از طریق آن میبعدي از فعالیت تربیتی اطالق می

 (. 1165)ایوانز و هیر، کارایی داشته باشد

هاي بهم پیوسته آموزش مستمر، براي عنوان یکی از مؤلفه اي بهحرفهوبر اساس آنچه ذکر گردید آموزش فنی 

درک اهداف فرهنگ صلح جهانی، توسعه پایدار و مطلوب زیست محیطی، همگرایی، وحدانیت اجتماعی و پذیرش 

اي اساسی مفاهیم ژرف اقتصادي و نقش شهروندي بین المللی، تأثیر بسیاري دارد. قرن بیست و یکم به گونه

اي، باید براي هاي آموزش فنی و حرفهاي در بر دارد. نظامحرفهوهاي فنیتی را براي آموزشاجتماعی  متفاو

هاي همواره متغیر توسعه، انقالب اطالعات و ارتباطات و تغییرات سریع اجتماعی، انطباق با جهانی شدن، برنامه

ها براي همگان و منابع و انواع مهارت تر بردارد. این نوع آموزش با فراهم آوردنهاي خود را تدریجاً بلندگام

-ها باید بر نیازها و تواناییفرایندهاي تولیدي نقش موثري در این پارادایم جدید دارد. بنابراین تمرکز این آموزش

هاي یادگیري اعم از آموزش هاي فردي باشد. از این رو آموزش در قرن بیست و یکم مشتمل است بر کلیه حیطه

-ها میها و مهارتها، رقابتها، نگرشفراگیر را قادر به تداوم یادگیري درازمدت دانش، ارزشعمومی و فنی که 

(. بنابراین بایستی اقداماتی مدبرانه جهت توسعه توانمندي هنرجویان صورت 1162سازند )شریف زاده و زمانی،

به قلمرو عمل و بازار کار داشته ها، شایستگی ورود اي که با شکوفایی استعدادها و کسب مهارتگیرد، یه گونه

ها اي در مقولهباشند. با درک اهمیت چنین مهمی هدف مطالعه حاضر بررسی نقش و رسالت آموزش فنی و حرفه

  هاي شایسته گزینی، شایسته پروري، شایسته آفرینی می باشد.و مؤلفه

 

 مبانی نظري و پیشینه پژوهش

که به جنبه هایی از فرآیند آموزشی و تربیتی، دربرگیرنده ي مطالعه آموزش فنی و حرفه اي، واژه اي جامع است 

فناوري ها و علوم وابسته، کسب شایستگی ها، نگرش ها و مهارت هاي عملی، فهم و دانش مرتبط با حرفه ها و 

)مهرعلیزاده، مشاغل در بخش هاي گوناگون اقتصادي و زندگی اجتماعی، عالوه بر آموزش عمومی گفته می شود 

هاي قوانین، مقررات، اي، مجموعه اي از اجزاء و زیر نظامنظام آموزش فنی و حرفه(. همچنین 1ص  ،1161

اهداف آموزش فنی و حرفه اي را دنبال  ،مدیریت، برنامه ریزي، اجرا و ارزشیابی است که به صورت یک کل واحد

بدون توجه به آموزش هاي فنی و حرفه  در جهان فراصنعتی امروز توسعه به معناي عام(. 1نماید)همان، ص می

اي مفهوم نخواهد داشت. انقالب علمی، فنی، انقالبی عمیق و کیفی در نیرو هاي تولید و از آن جمله در نیروي 
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انسانی و روش هاي تولید به وجود آورده است. از جمله نهادهاي اجتماعی که در سیر این فرآیند دچار تغییرات 

 (. 1166زاده،می شود، نظام آموزش فنی و حرفه اي کشور است)عباسوتحوالت اساسی و پویا 

« صنعت»هاي مختلف هاي فنی و حرفه اي به طور رسمی و غیر رسمی در زمینهدر واقع آموزش          

کارایی و بهره »افزایش « مهارت و تخصص»ارتقاء وتوسعه « فرصت شغلی»براي ایجاد « خدمات»و « کشاورزي»

و  1انسانی انجام می شود مضمونی توسعه اي دارد.آموزشهاي فنی و حرفه اي به دو شکل رسمی نیروي « وري

عرضه می شود.آموزشهاي رسمی در قالب نظام آموزش و پرورش کشور و در مدارس و موسسات  2غیر رسمی

خارج از نظام آموزشی ارائه و به اخذ مدرک تحصیلی می انجامد. آموزشهاي غیر رسمی آموزشهایی هستند که در 

آموزش و پرورش به صورت پیوسته یا منقطع طی دوره هاي آموزشی ارائه شده، موجب ارتقاي سطح تخصصی و 

کارایی کارکنان دولت، کارگران، کشاورزان و صاحبان حرف و مشاغل می شود، یا افراد را براي احراز شغل و حرفه 

توسعۀ اقتصادي کشورها به میزان قابل توجهی از رشد و  رشد ودر این راستا (. 1151اي آماده می سازد.)حق جو،

(. 1166به نقل از صالحی و همکاران، 2004، 1پذیرد) ساخاروپولوس و پاترینوستوسعه آموزشی تأثیر می

کنند کشورهایی که اهمیت آموزش و نقش آن را در اقتصاد آینده می دانند و در جهت توسعه حرکت می

دانند. از آنجا که یکی از مهمترین زش را محور رسالتهاي بنیادین و اولویتهاي خود میاثربخشی و کیفیت نظام آمو

آن از جمله اصول کم و کیف اي است، توجه به هاي نظام آموزش هر کشور، نظام آموزش فنی و حرفهبخش

کازامیاس و ؛ 4،2000است )سیمسک و ایلدریم و شایسته اساسی کشورها براي تربیت نیروي انسانی کارامد

 نیروي هایی کهمهارت و رفتار ضمنی، و صریح دانش از است عبارت در این راستا شایستگی (.2001، 7روزاکیس

 یک به شایستگی (. امروزه،1112دهد )محمدي و همکاران، می فرد به وظیفه اثربخش انجام براي الزم پتانسیل

-می قرار استفاده مورد علمی متنوع هايزمینه در لفمخت معانی با که است شده تبدیل ايمنظوره چند اصطالح

 وجود هااز ، شایستگی متنوعی تعاریف شایستگی، به مربوط ادبیات در (. 1111محمدي و ناصري جهرمی، ) گیرد

 وسیع به طور آن تعاریف همه اگرچه است، مانده باقی سازمانی ادبیات عبارات ترینمبهم از یکی هم هنوز و دارد

 7سانچز نظر (. طبق1114زندیان و کریمی، ) متمرکزند شغل هايمسئولیت و هانقش بر اساساً و اندهم شبیه

 تأثیر که شوندمی تعریف هم به هاي مرتبطنگرش خصوصیات، دانش، از دسته یک به عنوان ها(. شایستگی2010)

 قبول قابل استانداردهاي با توانددارد، می همبستگی کار در افراد عملکرد با و گذاردمی افراد شغل بر زیادي

                                                   
1- formal  

2 - non formal 

3 -Psacharopoulos & Patrinos 

4 -Simsek & Yildirim 
5 -Kazamias & Roussakis 
6. Sanches 
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 مهارت و رفتار دانش، از است ترکیبی همچنین شایستگی، .یابد بهبود توسعه و آموزش طریق از و شود ارزیابی

)دراگانیدیس و  می دهد افراد به را وظایف اثربخش اجراي ظرفیت و توانایی که ضمنی و صریح هاي

 (.12006دیگران

 الف(بیان می کنند که عبارتند از  ( سه نوع  شایستگی1111محمدي و همکاران )در این راستا           

 برگیرنده محتواي در که پردازدمی دانش آموخته هايبنیادین شایستگی اجزاء توصیف :  بهفنی هايشایستگی

-: جنبهرفتاري هايشایستگی ب(شود. می یاد منسجم عنوان اجزاء به آنها از اوقات گاهی و است درسی برنامه

 با ارتباط در آنان هايمهارت و طرز رفتار به محدوده کند. اینمی توصیف را شایستگی دانش آموختگان فردي هاي

 -1 انگیزش و مشارکت -2رهبري -1 :است زیر شرح به جزء 17 شامل رفتاري دارد. شایستگی توجه افراد سایر

 -11 مشورت -10 کارایی -1 محوري نتیجه -6خالقیت  -5 پذیري انتقاد -7 آرامش -7 قاطعیت  -4 خودکنترلی

-زمینه هايشایستگی ج( .اخالقی اصول -17 هاارزش شناسایی -14 پایایی -11 بحران و تعارض -12 مذاکره

شود. می مربوط کاري آنان مقتضیات و محیط به که پردازدمی شایستگی دانش آموختگان از اجزایی توصیف به اي:

 یک در عملکرد همچنین توانایی و صف سازمان با روابط نمودن مدیریت در هاي آنانشایستگی شامل محدوده این

 پرونده -1 محوري طرح -2محوري  پروژه -1است زیر شرح به جزء 11 اي شاملزمینه است. شایستگی سازمان

 مدیریت  -6و فناوري  محصوالت ها،سیستم -5 کار و کسب -7 دایمی سازمان -7 پروژه اجراي -4 محوري

( 1111مقررات. گرت لوز ) و قوانین -11 مالی تأمین -10 زیست و محیط ایمنی امنیت، سالمتی، -1 کارکنان

ها هاي فنی و حرفه اي را با بازار کار ملی و بین المللی بیان کرده که معتقد بوده که این نوع آموزشنقش آموزش

دارد و همه افراد حتی کشورهاي در حال توسعه به شرطی می توانند در اهمیت زیادي در بازار کار بین المللی 

هاي الزم در این بازار کار رقابت کنند که در کاربرد تکنولوژي نوین مهارت داشته باشند و از مهارت و شایستگی

 (. 1151زمینه برخودار باشند ) محمد بیگی، 

(، 4، ص 1175ان نمونه، انسان اعلی و انسان واال )مطهري،انسان مطلوب از دیدگاه اسالم، یعنی انسبر این اساس 

معموال هر نظام تربیتی، انسان را بر اساس مبانی نظري خود هاي الزم به دست آورده باشد. انسانی که شایستگی

تربیت می کند. با توجه به تعریفی که هر مکتب در مورد انسان ارائه می دهد، ابعاد مختلفی در امر تربیت مورد 

( معتقد است که تربیت حرفه اي امروزه به عنوان بخشی از جریان ها و نظام 1155توجه قرار می گیرد. باقري )

هاي تربیتی مورد بررسی بوده است. این امر خود ناشی از اهمیتی است که مسایل اقتصادي در حیات اجتماعی 

ر این آموزش ها یکی از محورهاي اساسی ملل معاصر یافته است. امروزه، آموزش هاي فنی و پژوهش هاي ناظر ب

                                                   
1. droganidiss et al  
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، 1در توسعه ي همه جانبه، به ویژه تحقق سیاست هاي کالن اشتغال زایی در کشور ما محسوب می شود )ثورو

در تحقیقی که از سوي سازمان آموزش فنی و حرفه اي و وزارت کار و امور در این راستا  (.47، ص 1117

انجام شده است،  "زش هاي فنی و حرفه اي در کشورهاي آلمان وایران بررسی تطبیقی آمو "اجتماعی با عنوان

راه هاي موفقیت و عدم موفقیت این دو کشور در آموزش هاي فنی و حرفه اي مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته 

در  (1167(. در حیطه کار و فعالیت، جهانیان)1161است )ثابت نژاد، فالح وحدتی جو، حاتم زاده، محمد هاشمی، 

در مبانی عقیدتی اسالم، مفهوم معتقد است که  "بنیادهاي توسعه اقتصادي عادالنه در اسالم"تحقیقی با عنوان 

ها و باورهایی هستند که مسلمان ها را به توسعه اقتصادي عادالنه ترغیب می کند که بر اساس آموزه هاي 

ت می کند. لذا انسان و جامعه ي مسئول در اسالمی، انسانی تربیت می شود که در قبال جامعه احساس مسئولی

برابر پروردگار متعهد است و در چنین شرایطی است که عنصر اصلی توسعه اقتصادي مورد آموزش صحیح قرار 

 می گیرد و جامعه با وجود چنین انسان هاي متعهدي به سمت توسعه گام بر می دارد.

تی است که در بحث تربیت نیروي انسانی نمی توان به سادگی از جمله مقوال "نوع نگاه به ماهیت انسان"بنابراین 

( معتقد است که تربیت حرفه اي امروزه به عنوان بخشی از جریان ها و نظام 47، 1155باقري) .از آن چشم پوشید

هاي تربیتی مورد بررسی بوده است. این امر خود ناشی از اهمیتی است که مسایل اقتصادي در حیات اجتماعی 

 اصر یافته است. ملل مع

بحث در باره ي انسان و ویژگی هاي وي از دیرباز مورد توجه فیلسوفان، متفکران و عالمان علوم اجتماعی و 

انسانی بوده و به رغم تالش هاي فکري، علمی و تجربی قابل توجهی که از سوي صاحب نظران علوم انسانی در 

به طور کامل حل نشده و پاسخ به سوال هاي عمیق این حوزه صورت گرفته، هنوز هم معماي چیستی انسان 

و سرنوشت غایی انسان چه خواهد  ؟هدف از خلقت وي چه بوده ؟فلسفی و عرفانی در مورد اینکه انسان چیست

له را پاک أاالت اساسی پیشین کوشیده اند صورت مسؤداده نشده یا اینکه به دلیل ناتوانی در پاسخ به س ؟بود

شی که در سایه ي پیشرفت هاي علمی در عرصه ي علوم انسانی و سایر نحله هاي فکري، کنند، پس هر گونه تال

این مسأله بویژه در حوزه  درباره ي انسان و شناخت بهتر وي صورت پذیرد می تواند در حد خود مفید باشد.

یش از ربع قرن با گذشت ب( بیان می دارد که 2010) 2اي نمود پیدا می کند. بهبهانی_آموزش هاي فنی و حرفه

از فرآیند برنامه ریزي، سیستم آموزش فنی و   حرفه اي  نتوانسته است برنامه هاي جامع و مناسب و داراي هدف 

ارائه دهد. بیشترین تالش هاي انجام شده به جاي توسعه  را که در برنامه ریزي براي نیروي انسانی به کار برد

مفید بودن کوشش هاي گاه اسالم به تربیت حرفه اي انسان و کیفیت بر توسعه کمیت تإکید میکند. مسأله ن

فکري و علمی براي شناخت هر چه بهتر انسان، نه فقط از لحاظ گسترش مفاهیم نظري در قلمرو تحقیقات 

                                                   
1- thurrow 
2 - Behbahani 
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فلسفی می تواند مهم تلقی شود، بلکه از لحاظ کاربردي، نتایج این گونه تحقیقات می تواند در تدوین محتواي 

 نیز به کار گرفته شود. ايفنی و حرفه ا اصالح مواد آموزشی در دوره هاي گوناگون تحصیلیمطالب درسی ی

 

 روش شناسی:

اي است، بر این و ماهیت مطالعه حاضر، روش مورد مطالعه به صورت کیفی، اسنادي و کتابخانه با توجه به ویژگی

 ,Springer, Science direct, , Ebscoهاي اطالعاتی هاي خارج از کشور از پایگاهاساس براي دستیابی به پژوهش

Emerald, ISI, Eric, Francis & Taylor   استفاده شده است و براي دسترسی به منابع داخل کشور ضمن

هاي اطالعاتی بانک مقاالت نشریات کشور، پایگاه اطالعات پژوهشی جهاد استفاده از کتب موجود، از پایگاه

 رک و اطالعات علمی ایران، سیویلیکا، نورمگز، نمامتن استفاده شده است.دانشگاهی، پایگاه مدا

 

 هایافته 

توانند آنها را به منظور حل مسائلی که براي آنان اتفاق هایی است که افراد میها و مهارتها، تواناییشایستگی

، ارادي و اجتماعی به منظور هاي انگیزشی ها به عنوان تمایالت و مهارت کنند. بعالوه شایستگی افتد، کسبمی

؛ 1شود )راچ و استینرها و شرایط مختلف در نظر گرفته میها در زمینهکاربرد موفقیت آمیز و مسئوالنه این راه حل

هاي مختلف، با سرعت هاي مورد نیاز جهت تولید فرآوردهامروزه در مقایسه با گذشته دانش و مهارت(. 2011

اي نیز چنین امري صادق است، چرا که به طور مداوم هاي فنی و حرفهخصوص آموزشکند. در بیشتري تغییر می

کند و دانش فنی تولید محصوالت مختلف و همچنین شیوه ارائه خدمات به فناوري هاي مختلفی ظهور می

-یري مهارتشود و لزوم یادگتر مییابد. از سوي دیگر، برخی از کارهاي ساده به تدریج پیچیدهمشتریان تغییر می

شود. این پیچیدگی فزاینده گرچه براي کاربران سطح باالتري از رفاه را فراهم آورده و با هاي متعدد را سبب می

هاي نوین، به نحوي زندگی بشر را تسهیل کرده، با این حال الزاماتی را به همراه داشته است که ایجاد فناوري

ن جمله است؛ متخصصانی که بتوانند از عهده کارهاي پیچیده ها و متخصصان ماهر و زبده از آتربیت تکنسین

 (.2007تر نیازهاي مختلف جامعه را در این زمینه برآورده سازند)مریل، برآیند و با مهارت هر چه تمام

اي با بسیاري از وظایف پیچیده سرو کار دارند که آموزش آنها یک هاي فنی و حرفهبدین سان امروزه آموزش     

ها و الگوهاي دقیق آموزش و طراحی آموزشی است. الگوي طراحی خصصی و نیازمند در دست داشتن روشامر ت

تواند در این راستا سودمند باشد. الگوي مذکور یکی از اي یکی از الگوهایی است که میآموزشی چهارمولفه

هاي پیچیده خصوص مهارت موثرترین الگوهایی است که تا کنون براي طراحی محیط هاي یادگیري به ویژه در

                                                   
1. Rauch & Steiner 
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 (. 2007ارائه شده است)مریل، 

رود که نیروي انسانی الیق و کارآمد تربیت کند، کارکنانی که به زعم امروزه از نظام آموزشی انتظار می     

(، 2000) 1به زعم وان در لیند« کارکنان مولد»(، 1111)2به زعم ریچ« کارکنان متفکر»(، 1116)1زدادوار

قلمداد می شوند. نظام آموزش و « کارکنان چند مهارتی»(، 2000وبه زعم لیندبک و اسناور )« وشمندکارکنان ه»

پرورش به طور اعم و نظام آموزش مهارتی بطور اخص، در سطح پیش از دانشگاه متصدیان اصلی تدارک چنین 

رد نیاز آن، نقش چنین کارکنانی هستند. بدیهی است که با این اوصاف از اقتصاد حاضر و نیروي انسانی مو

مراکزي در آموزش فراگیران و تدارک آنها براي کار و اشتغال بسیار حساس است و به همین دلیل است که توجه 

به آموزش هاي مهارتی به یکی از خط مشی هاي اساسی کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه براي تربیت 

؛ کازامیاس و 2000، 4دیل شده است )سیمسک و ایلدریمنیروي انسانی کارآمد در سطح پیش از دانشگاه تب

(. اما براي اینکه بتوانیم مهارت هاي تخصصی الزم را به دانش آموزان انتقال بدهیم و آنها را به 2001، 7روزاکیس

صورت افراد ماهر و نیمه ماهر وارد بازار کار و دنیاي صنعت کنیم نیازمند نیروي انسانی کافی و متخصص و هزینه 

رسد. بنابراین هاي بسیار باالیی در سطح مدارس هستیم که این امر با توجه به شرایط موجود عملی به نظر نمی

هاي که می تواند در این زمینه به دانش آموزان کمک نماید، نقش نیروي انسانی متخصص را ایفا نماید یکی از راه

فناوري اطالعات نه تنها به ي اطالعات در مدارس است. و از هزینه هاي اضافی در مدارس بکاهد، استفاده از فناور

چون کار هم آموزشاي وسیع از فنون گوناگون بلکه در گستره ،تثبیت و تقویت مهارت هاي پایه محدود نمی شود

گیرندگان خواهند یاد ،با بهره گیري از فناوري اطالعات مورد استفاده قرار می گیرد. مهارت آموزيو کارگاه و 

 بیشتري را در مدت زمان کوتاه تري جذب کنند.  مهارتتوانست 

ها در پیشرفت اقتصادي هاي مهارتی، بر اهمیت و تاثیر به سزاي این آموزشادبیات موجود در زمینۀ آموزش      

(. 1116، 6؛ بیشاپ1117، 5؛ بنل1111، 7)نیومن و ذي درمانو تحقق یافتن اهداف فردي و اجتماعی تاکید دارند

گمارد و تربیت نیروي اعتقاد بر این است که این نظام بیشتر به تربیت نیروي انسانی نیمه ماهر همت می معموالً

( با تشریح اهمیت تربیت نیروي انسانی 1116) 1انسانی متخصص بر عهده نظام آموزش عالی است. المبی و پینگ

ما حقیقت امر این است که این نظام باید توانایی اند. انیمه ماهر و نیاز جامعه به آنها بر این اعتقاد صحه گذاشته

                                                   
1- Edwards 

2 - Reich 

3 - Vanderlinde 
4 - Simsek & Yildirim 

5- Kazamias & Roussakis 

6 - Neuman & Ziderman 

7- Bennel 

8- Bishap 

9- Lumby & Ping 
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اند ( متذکر شده2001) 1جنتربیت نیروي انسانی متخصص و ماهر را داشته باشد. همان گونه که هافمن و استی

 امروزه تقاضاي زیاد براي کارکنان ماهر، نقشی قابل مالحظه در بیکاري کارکنان نیمه ماهر داشته است.

دي نظام آموزش مهارتی، تربیت نیروي انسانی براي رفع نیازهاي بازار کار است اما شواهد به هر حال، هدف بنیا

موجود حاکی از عدم تحقق یافتن کامل این هدف در برخی از کشورها به ویژه در کشورهاي کمتر توسعه یافته و 

هاي نظام آموزش  (. از جمله مسائلی که از محدودیت1111، 1؛ لیتزل1165، 2در حال توسعه است )کاسترو

مهارتی در بسیاري از کشورها عنوان شده است نداشتن تخصص و مهارت کافی از سوي فارغ التحصیالن و دانش 

 (.2004، 5؛ بیلت2002، 7؛ گوست1112، 7؛ مایر1111، 4آموختگان این نظام است )میجر

 

 نتیجه گیري: 

پویایی است. بدون تردید تحول در آموزش فنی و ترین بستر تحول و اي هر کشور اصلیآموزش فنی و حرفه

هاي کارگزاران جامعه است. توجه خاص به این معنا و هموار ها و نگرشاي در گرو تحول در نظام ارزشحرفه

هاي هاي خوشایند براي رهروان آن به رغم بسیاري از موانع از رسالتها و انگیزهکردن این مسیر و ایجاد جاذبه

 ،ماهرشایسته، تربیت نیروي انسانی مدیران ارشد در نظام جمهوري اسالمی است. در واقع  خطیر رهبران و

. گرددناپذیر در توسعه اقتصادي و اجتماعی هر کشور محسوب میو انکار و کارآمد از عوامل کلیدي متخصص 

در هر  داده است. ي توسعه، از جمله مهمترین عواملی است که تربیت حرفه اي را در کانون توجه قراردغدغه

ها در انسان به عنوان محور آموزش در نظر گرفته می فرآیند آموزشی، با هرنوع محتواي آموزشی، کسب شایستگی

موضوع  .است مدآکار و کفایت با شایسته انسانی نیروي بیترتی، پرورش و آموزشی نظام هرایف وظ از یکیشود. لذا 

هاي علمی آموزش ترین امور در زمینۀ توسعۀ کیفی فعالیتر اهمیتشناسایی و توسعه شایستگی دانشجویان از پ

گیرد. بر این اساس، مؤسسات آموزشی مرتبط بایستی براي ایست که بایستی در کانون توجه قرار فنی و حرفه

 شان دست یابند. هاي مختلف به تحول و دگرگونی در ساختارها و فرهنگ سازمانیتعالی و پیشرفت خود در زمینه

 

 

 

                                                   
1- Hofman & Steijn 
2 - Castro 

3 - Leitzel 

4- Meijer 
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7 - Billet 
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Vocational training, Worthy of selection, Worthy breeding,  

Worthy performance 

Dr Mehdi Mohammadi
3
, Zainab Mokhtari

8 

 

The purpose of this research is study of the role and mission of technical and vocational education 

in nurturing competent graduates is based on the labor market needs. According to the 

characteristics and nature resources of this study, the method was qualitative study based on 

documentation and library resources based on studies, competencies identification and 

development of students is the most important topics in the development of technical and 

vocational education. And have a central key role. So educational institutions have to change and 

transform their structure and culture to achieve excellence and development, because training of 

competent, skilled and capable human research is one of key factors of economic and social 

development. Today technical and vocational education system is expected to train competent 

human resource which has a characteristics as thinker, productive smart and multi skills, therefore 

have to implement managerial activities for learner’s capabilities. To gain required skill and 

competencies for entry to work market.  

Keywords: education, vocational training, worthy of selection, worthy breeding, worthy 

performance.  
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 پرورش، بیرجند. 

. مجموعه مقاالت تاثیر جهانی شدن برسیستم ارزیابی در نظام آموزش عالی(. 1166عباس زاده،زهرا) -

 همایش ملی نظارت و ارزیابی آموزش عالی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی. 

 فنی، هايشایستگی خودراهبري، ساختاري معادله مدل (. ارائه1111ناصري جهرمی رضا ) و مهدي ،محمدي -

علمی نشریه علمی پژوهشی فناوري  هیأت اعضاي عملکرد کیفیت از دانشجویان و ادراک رفتاري و اي زمینه

 .(4) 6آموزش . 

شده ي (. ارائه ي مدل معادله ساختاري اثربخشی برنامه درسی تجربه 1112ملتجی لیال ) مهدي و محمدي، -

 .141-172 ،1 پژوهشی علمی مجله. شیراز دانشگاه –توسعه شایستگی رهبري آنان  دانشجویان و

قم،  علمیه حوزه جامعه مدرسین ، قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته بهانسان کامل (،1175مطهري، مرتضی ) -

 .4ص 

 .1حرفه اي ایران، ص  (، پیش نویس نقشه راه نظام جامع آموزش فنی و1161مهرعیزاده، یداهلل)
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 پروری، شایسته آفرینیای شایسته گزینی، شایسته آموزش فنی و حرفه

 

 8زینب مختاري، 3دکتر مهدي محمدي

 

 چکیده 

اي در پرورش دانش آموختگانی توانمند و  شایسته هدف مطالعه حاضر بررسی نقش و رسالت آموزش فنی و حرفه

فی، و ماهیت مطالعه حاضر، روش مورد مطالعه به صورت کی باشد. با توجه به ویژگیمتناسب با نیاز بازار کار می

موضوع شناسایی و توسعه شایستگی توان گفت اي است. بر اساس مطالعات صورت گرفته میاسنادي و کتابخانه

ایست که بایستی هاي علمی آموزش فنی و حرفهترین امور در زمینۀ توسعۀ کیفی فعالیتدانشجویان از پر اهمیت

-مرتبط بایستی براي تعالی و پیشرفت خود در زمینهگیرد. بر این اساس، مؤسسات آموزشی در کانون توجه قرار 

تربیت نیروي انسانی زیرا  شان دست یابند.هاي مختلف به تحول و دگرگونی در ساختارها و فرهنگ سازمانی

ناپذیر در توسعه اقتصادي و اجتماعی هر کشور و انکار و کارآمد از عوامل کلیدي متخصص  ،ماهرشایسته، 

رود که نیروي انسانی الیق و کارآمد تربیت اي انتظار میه از نظام آموزش فنی و حرفهامروز  .گرددمحسوب می

بنابراین بایستی اقداماتی کند، نیرویی که متصف به اوصافی همچون متفکر، مولد، هوشمند و  چند مهارتی باشد. 

ها، عدادها و کسب مهارتاي که با شکوفایی استمدبرانه جهت توسعه توانمندي هنرجویان صورت گیرد، یه گونه

 شایستگی ورود به قلمرو عمل و بازار کار داشته باشند. 

 اي، شایسته سازي، شایسته گزینی، شایسته آفرینی. آموزش، تعلیم و تربیت، فنی و حرفه: کلمات کلیدی

 

 مقدمه 

جمله خط  از آن توجه به و است اي حرفه فنی آموزش کشور، نظام هر آموزش نظام هاي بخش ترین مهّم از یکی    

(. 172، ص 1167آید )صالحی و همکاران ،می شمار کارآمد به انسانی نیروي تربیت براي کشورها اساسی هاي مشی 

ها اند و به ابعاد بین المللی و جهانی این نوع آموزشبسیاري از کشورها در این زمینه به بلوغ کامل رسیده

 همزمان و اندبرده پی آینده اقتصاد در آن و نقش آموزش اهمیّت به که کشورهایی. (2011، 1پردازند )ترن می

 خود هاياولویت و بنیادین هايرسالت محور را آموزش به نظام بخشی کیفیت دارند، نیز یافتگی توسعه دغدغه

)صالحی و کنند می و توانمندسازي اعضا آموزشی نظام صرف را ملی ناخالص تولید از توجهی قابل سهم دانند و می
                                                   

 روانشناسی، شیراز، ایران.. نویسنده مسئول: عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز، گروه علوم تربیتی و 1

 Email: m48r52@gmail.come 
 zmokhtari71@gmail.com                  ، ایران.تهران، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، منابع انسانی کارشناسی ارشد . 2

3- Tran 
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 (.2000،اقتصادي  همکاري و به نقل از سازمان توسعه 171، ص 1167همکاران،

هاي الزم و به فعلیت در آوردن استعدادهاي اي به منظور ارتقاء دانش افراد و ایجاد مهارتحرفهوآموزش فنی 

هاي تولیدي، صنعتی و فعالیتآموختگانی است که با احراز مشاغل در بالقوه طراحی گردیده و ما حصل آن دانش

ها نیروي انسانی ماهر وري را موجب خواهند گردید. این آموزشخدماتی افزایش کمی و کیفی محصول و بهره

سازند و نقش مهمی در اقتصاد کشور برعهده خواهند داشت هاي گوناگون اقتصاد کشور را فراهم میبراي بخش

تواند فرد را براي هایی است که میاي انجام فعالیتزش فنی و حرفه(. بر این اساس، آمو1162)تکریمی نیاراد،

ها کسب احراز شغل، کسب و کار آماده نماید یا کارایی و توانایی وي را در انجام آن افزایش دهد. این آموزش

مختلف هاي خاص مربوط به شغل و در بخش هاي ها را در راستاي تکنولوژي و علوم وابسته به همراه دانشمهارت

تعاریف متعددي از آموزش (. 1166دهد)سازمان آموزش فنی و حرفه اي، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ارائه می

؛ ایوانز و هیر، 1161، مهرعلیزاده، 1151؛ یونسکو، 1165؛ ایوانز و  هیر، 2004اي ارائه شده است)کالیو، حرفهوفنی

؛ ...(که به 1161؛ سازمان فنی و حرفه اي کشور، 1162راد، ؛ تکریمی نیا1151جو، ؛ حق1117؛ هولینشید، 1165

پیش از هر چیز باید توجه داشت که مفهوم آموزش فنی و حرفه اي به عنوان  کنیم.برخی از آنها اشاره می

اي به هر ي آموزش فنی و حرفهواژه» ، توسط سازمان بین المللی کار چنین اعالم شد: 1111مفهومی پویا در سال

یابد اعم شود یا توسعه میي آن دانش و مهارت فنی یا تجاري حاصل میوزشی اطالق می شود که به وسیلهنوع آم

آموزش فنی و :» 1(. از نظر کالیو1164)قربان نژاد،« از اینکه این آموزش از طریق مدرسه ارائه شود یا محیط کار

ی به منظور یک زندگی کاري خالق و ي ظرفیت هاي انسانحرفه اي فعالیتی است که هدفش شناسایی توسعه

بایست توان درک و فهم را شوند میاي برخوردار میرضایت بخش است. بنابراین کسانی که از آموزش فنی و حرفه

، نقل در 2004«) حاصل کنند و از نظر فردي یا جمعی بتوانند بر شرایط کاري و محیط اجتماعی تاثیر بگذارند

از انتشارات یونسکو « فرهنگ و آموزش اي بی اي» ( به نقل از کتاب 1154(. بتی هولینشید)1164صالحی،

آموزش فنی، نوعی آموزش رسمی با هدف تامین »دهد. اي ارائه میهاي فنی و حرفهذیل را از آموزش تعاریف

آموزش عالی ها و اي در دبیرستانهاي مورد نیاز در فرایند هاي تولیدي که نسبت به آموزش حرفهدانش و مهارت

اي: نوعی آموزش رسمی با هدف آماده سازي افراد براي مهارت شغلی در مفهومی گسترده تر دارد. و آموزش حرفه

تعریف سازمان فنی و حرفه اي «. صنعت، کشاورزي و بازرگانی که عموماً در سطح دبیرستان تدریس می شود

هاي علمی و عملی است که هدف مجموع آموزش ايآموزش فنی و حرفه» ( نیز بدین گونه است که 1161کشور)

آن ایجاد شرایط الزم براي کسب دانش و ایجاد نگرش و پرورش مهارت کارآموزان به منظور احراز شغل و یا 

(، آموزش فنی 1161مهرعلیزاده) در همین راستا«. گرددارتقاي مهارت می باشد و منجر به دریافت گواهینامه می

                                                   
1- Clive 
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ها و هایی از فرایند آموزشی و تربیتی، در برگیرنده مطالعه فناوريداند که به جنبهجامع میاي اي را واژهو حرفه

-ها و مشاغل در بخشهاي عملی، فهم و دانش مرتبط با حرفهها و مهارتها، نگرشعلوم وابسته، کسب شایستگی

موزش فنی و حرفه اي به شود. آهاي گوناگون اقتصادي و زندگی اجتماعی عالوه بر آموزش عمومی گفته می

ها تواند تنها در یک مجموعه خاصی از مهارتشود که فرد از طریق آن میبعدي از فعالیت تربیتی اطالق می

 (. 1165)ایوانز و هیر، کارایی داشته باشد

اي هاي بهم پیوسته آموزش مستمر، براي به عنوان یکی از مؤلفهحرفهوبر اساس آنچه ذکر گردید آموزش فنی 

درک اهداف فرهنگ صلح جهانی، توسعه پایدار و مطلوب زیست محیطی، همگرایی، وحدانیت اجتماعی و پذیرش 

اي اساسی مفاهیم ژرف اقتصادي و نقش شهروندي بین المللی، تأثیر بسیاري دارد. قرن بیست و یکم به گونه

اي، باید براي هاي آموزش فنی و حرفهماي در بر دارد. نظاحرفهوهاي فنیاجتماعی  متفاوتی را براي آموزش

هاي همواره متغیر توسعه، انقالب اطالعات و ارتباطات و تغییرات سریع اجتماعی، انطباق با جهانی شدن، برنامه

ها براي همگان و منابع و تر بردارد. این نوع آموزش با فراهم آوردن انواع مهارتهاي خود را تدریجاً بلندگام

-ها باید بر نیازها و تواناییتولیدي نقش موثري در این پارادایم جدید دارد. بنابراین تمرکز این آموزشفرایندهاي 

هاي یادگیري اعم از آموزش هاي فردي باشد. از این رو آموزش در قرن بیست و یکم مشتمل است بر کلیه حیطه

-ها میها و مهارتها، رقابتها، نگرشرزشعمومی و فنی که فراگیر را قادر به تداوم یادگیري درازمدت دانش، ا

(. بنابراین بایستی اقداماتی مدبرانه جهت توسعه توانمندي هنرجویان صورت 1162سازند )شریف زاده و زمانی،

ها، شایستگی ورود به قلمرو عمل و بازار کار داشته اي که با شکوفایی استعدادها و کسب مهارتگیرد، یه گونه

ها اي در مقولهیت چنین مهمی هدف مطالعه حاضر بررسی نقش و رسالت آموزش فنی و حرفهباشند. با درک اهم

  هاي شایسته گزینی، شایسته پروري، شایسته آفرینی می باشد.و مؤلفه

 

 مبانی نظري و پیشینه پژوهش

یرنده ي مطالعه آموزش فنی و حرفه اي، واژه اي جامع است که به جنبه هایی از فرآیند آموزشی و تربیتی، دربرگ

فناوري ها و علوم وابسته، کسب شایستگی ها، نگرش ها و مهارت هاي عملی، فهم و دانش مرتبط با حرفه ها و 

)مهرعلیزاده، مشاغل در بخش هاي گوناگون اقتصادي و زندگی اجتماعی، عالوه بر آموزش عمومی گفته می شود 

هاي قوانین، مقررات، وعه اي از اجزاء و زیر نظاماي، مجمنظام آموزش فنی و حرفه(. همچنین 1ص  ،1161

اهداف آموزش فنی و حرفه اي را دنبال  ،مدیریت، برنامه ریزي، اجرا و ارزشیابی است که به صورت یک کل واحد

در جهان فراصنعتی امروز توسعه به معناي عام بدون توجه به آموزش هاي فنی و حرفه (. 1نماید)همان، ص می

هد داشت. انقالب علمی، فنی، انقالبی عمیق و کیفی در نیرو هاي تولید و از آن جمله در نیروي اي مفهوم نخوا
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انسانی و روش هاي تولید به وجود آورده است. از جمله نهادهاي اجتماعی که در سیر این فرآیند دچار تغییرات 

 (. 1166اده،زوتحوالت اساسی و پویا می شود، نظام آموزش فنی و حرفه اي کشور است)عباس

« صنعت»هاي مختلف هاي فنی و حرفه اي به طور رسمی و غیر رسمی در زمینهدر واقع آموزش          

کارایی و بهره »افزایش « مهارت و تخصص»ارتقاء وتوسعه « فرصت شغلی»براي ایجاد « خدمات»و « کشاورزي»

و  1دارد.آموزشهاي فنی و حرفه اي به دو شکل رسمینیروي  انسانی انجام می شود مضمونی توسعه اي « وري

عرضه می شود.آموزشهاي رسمی در قالب نظام آموزش و پرورش کشور و در مدارس و موسسات  2غیر رسمی

آموزشی ارائه و به اخذ مدرک تحصیلی می انجامد. آموزشهاي غیر رسمی آموزشهایی هستند که در خارج از نظام 

وسته یا منقطع طی دوره هاي آموزشی ارائه شده، موجب ارتقاي سطح تخصصی و آموزش و پرورش به صورت پی

کارایی کارکنان دولت، کارگران، کشاورزان و صاحبان حرف و مشاغل می شود، یا افراد را براي احراز شغل و حرفه 

وجهی از رشد و رشد و توسعۀ اقتصادي کشورها به میزان قابل تدر این راستا (. 1151اي آماده می سازد.)حق جو،

(. 1166به نقل از صالحی و همکاران، 2004، 1پذیرد) ساخاروپولوس و پاترینوستوسعه آموزشی تأثیر می

کنند کشورهایی که اهمیت آموزش و نقش آن را در اقتصاد آینده می دانند و در جهت توسعه حرکت می

دانند. از آنجا که یکی از مهمترین اي خود میاثربخشی و کیفیت نظام آموزش را محور رسالتهاي بنیادین و اولویته

آن از جمله اصول کم و کیف اي است، توجه به هاي نظام آموزش هر کشور، نظام آموزش فنی و حرفهبخش

؛ کازامیاس و 4،2000است )سیمسک و ایلدریم و شایسته اساسی کشورها براي تربیت نیروي انسانی کارامد

 نیروي هایی کهمهارت و رفتار ضمنی، و صریح دانش از است عبارت شایستگیدر این راستا  (.2001، 7روزاکیس

 یک به شایستگی (. امروزه،1112دهد )محمدي و همکاران، می فرد به وظیفه اثربخش انجام براي الزم پتانسیل

-می قرار استفاده مورد علمی متنوع هايزمینه در مختلف معانی با که است شده تبدیل ايمنظوره چند اصطالح

 وجود هااز ، شایستگی متنوعی تعاریف شایستگی، به مربوط ادبیات در (. 1111محمدي و ناصري جهرمی، ) گیرد

 وسیع به طور آن تعاریف همه اگرچه است، مانده باقی سازمانی ادبیات عبارات ترینمبهم از یکی هم هنوز و دارد

 7سانچز نظر (. طبق1114زندیان و کریمی، ) متمرکزند شغل هايمسئولیت و هانقش بر اساساً و اندهم شبیه

 تأثیر که شوندمی تعریف هم به هاي مرتبطنگرش خصوصیات، دانش، از دسته یک به عنوان ها(. شایستگی2010)

 قبول قابل استانداردهاي با توانددارد، می همبستگی کار در افراد عملکرد با و گذاردمی افراد شغل بر زیادي

                                                   
1- formal  

2 - non formal 

3 -Psacharopoulos & Patrinos 

4 -Simsek & Yildirim 
5 -Kazamias & Roussakis 
6. Sanches 
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 مهارت و رفتار دانش، از است ترکیبی همچنین شایستگی، .یابد بهبود توسعه و آموزش طریق از و شود ارزیابی

)دراگانیدیس و  می دهد افراد به را وظایف اثربخش اجراي ظرفیت و توانایی که ضمنی و صریح هاي

 (.12006دیگران

 الف(بیان می کنند که عبارتند از  ( سه نوع  شایستگی1111در این راستا محمدي و همکاران )          

 برگیرنده محتواي در که پردازدمی دانش آموخته هايبنیادین شایستگی اجزاء توصیف :  بهفنی هايشایستگی

-: جنبهرفتاري هايشایستگی ب(شود. می یاد منسجم عنوان اجزاء به آنها از اوقات گاهی و است درسی برنامه

 با ارتباط در آنان هايمهارت و طرز رفتار به محدوده کند. اینمی توصیف را آموختگانشایستگی دانش  فردي هاي

 -1 انگیزش و مشارکت -2رهبري -1 :است زیر شرح به جزء 17 شامل رفتاري دارد. شایستگی توجه افراد سایر

 -11 مشورت -10 کارایی -1 محوري نتیجه -6خالقیت  -5 پذیري انتقاد -7 آرامش -7 قاطعیت  -4 خودکنترلی

-زمینه هايشایستگی ج( .اخالقی اصول -17 هاارزش شناسایی -14 پایایی -11 بحران و تعارض -12 مذاکره

شود. می مربوط کاري آنان مقتضیات و محیط به که پردازدمی شایستگی دانش آموختگان از اجزایی توصیف به اي:

 یک در عملکرد همچنین توانایی و صف سازمان با روابط نمودن مدیریت در هاي آنانشایستگی شامل محدوده این

 پرونده -1 محوري طرح -2محوري  پروژه -1است زیر شرح به جزء 11 اي شاملزمینه است. شایستگی سازمان

 مدیریت  -6و فناوري  محصوالت ها،سیستم -5 کار و کسب -7 دایمی سازمان -7 پروژه اجراي -4 محوري

( 1111مقررات. گرت لوز ) و قوانین -11 مالی تأمین -10 زیست و محیط ایمنی یت،امن سالمتی، -1 کارکنان

ها هاي فنی و حرفه اي را با بازار کار ملی و بین المللی بیان کرده که معتقد بوده که این نوع آموزشنقش آموزش

به شرطی می توانند در اهمیت زیادي در بازار کار بین المللی دارد و همه افراد حتی کشورهاي در حال توسعه 

هاي الزم در این بازار کار رقابت کنند که در کاربرد تکنولوژي نوین مهارت داشته باشند و از مهارت و شایستگی

 (. 1151زمینه برخودار باشند ) محمد بیگی، 

(، 4، ص 1175انسان مطلوب از دیدگاه اسالم، یعنی انسان نمونه، انسان اعلی و انسان واال )مطهري،بر این اساس 

معموال هر نظام تربیتی، انسان را بر اساس مبانی نظري خود هاي الزم به دست آورده باشد. انسانی که شایستگی

تربیت می کند. با توجه به تعریفی که هر مکتب در مورد انسان ارائه می دهد، ابعاد مختلفی در امر تربیت مورد 

که تربیت حرفه اي امروزه به عنوان بخشی از جریان ها و نظام ( معتقد است 1155توجه قرار می گیرد. باقري )

هاي تربیتی مورد بررسی بوده است. این امر خود ناشی از اهمیتی است که مسایل اقتصادي در حیات اجتماعی 

ملل معاصر یافته است. امروزه، آموزش هاي فنی و پژوهش هاي ناظر بر این آموزش ها یکی از محورهاي اساسی 

                                                   
1. droganidiss et al  
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، 1عه ي همه جانبه، به ویژه تحقق سیاست هاي کالن اشتغال زایی در کشور ما محسوب می شود )ثورودر توس

در تحقیقی که از سوي سازمان آموزش فنی و حرفه اي و وزارت کار و امور در این راستا  (.47، ص 1117

انجام شده است،  "ان بررسی تطبیقی آموزش هاي فنی و حرفه اي در کشورهاي آلمان وایر "اجتماعی با عنوان

راه هاي موفقیت و عدم موفقیت این دو کشور در آموزش هاي فنی و حرفه اي مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته 

( در 1167(. در حیطه کار و فعالیت، جهانیان)1161است )ثابت نژاد، فالح وحدتی جو، حاتم زاده، محمد هاشمی، 

در مبانی عقیدتی اسالم، مفهوم معتقد است که  "ي عادالنه در اسالمبنیادهاي توسعه اقتصاد"تحقیقی با عنوان 

ها و باورهایی هستند که مسلمان ها را به توسعه اقتصادي عادالنه ترغیب می کند که بر اساس آموزه هاي 

اسالمی، انسانی تربیت می شود که در قبال جامعه احساس مسئولیت می کند. لذا انسان و جامعه ي مسئول در 

بر پروردگار متعهد است و در چنین شرایطی است که عنصر اصلی توسعه اقتصادي مورد آموزش صحیح قرار برا

 می گیرد و جامعه با وجود چنین انسان هاي متعهدي به سمت توسعه گام بر می دارد.

ان به سادگی از جمله مقوالتی است که در بحث تربیت نیروي انسانی نمی تو "نوع نگاه به ماهیت انسان"بنابراین 

( معتقد است که تربیت حرفه اي امروزه به عنوان بخشی از جریان ها و نظام 47، 1155باقري) .از آن چشم پوشید

هاي تربیتی مورد بررسی بوده است. این امر خود ناشی از اهمیتی است که مسایل اقتصادي در حیات اجتماعی 

 ملل معاصر یافته است. 

ی هاي وي از دیرباز مورد توجه فیلسوفان، متفکران و عالمان علوم اجتماعی و بحث در باره ي انسان و ویژگ

انسانی بوده و به رغم تالش هاي فکري، علمی و تجربی قابل توجهی که از سوي صاحب نظران علوم انسانی در 

ق این حوزه صورت گرفته، هنوز هم معماي چیستی انسان به طور کامل حل نشده و پاسخ به سوال هاي عمی

و سرنوشت غایی انسان چه خواهد  ؟هدف از خلقت وي چه بوده ؟فلسفی و عرفانی در مورد اینکه انسان چیست

له را پاک أاالت اساسی پیشین کوشیده اند صورت مسؤداده نشده یا اینکه به دلیل ناتوانی در پاسخ به س ؟بود

علوم انسانی و سایر نحله هاي فکري،  کنند، پس هر گونه تالشی که در سایه ي پیشرفت هاي علمی در عرصه ي

این مسأله بویژه در حوزه  درباره ي انسان و شناخت بهتر وي صورت پذیرد می تواند در حد خود مفید باشد.

با گذشت بیش از ربع قرن ( بیان می دارد که 2010) 2اي نمود پیدا می کند. بهبهانی_آموزش هاي فنی و حرفه

آموزش فنی و   حرفه اي  نتوانسته است برنامه هاي جامع و مناسب و داراي هدف  از فرآیند برنامه ریزي، سیستم

ارائه دهد. بیشترین تالش هاي انجام شده به جاي توسعه  را که در برنامه ریزي براي نیروي انسانی به کار برد

دن کوشش هاي مفید بوکیفیت بر توسعه کمیت تإکید میکند. مسأله نگاه اسالم به تربیت حرفه اي انسان و 

فکري و علمی براي شناخت هر چه بهتر انسان، نه فقط از لحاظ گسترش مفاهیم نظري در قلمرو تحقیقات 

                                                   
1- thurrow 
2 - Behbahani 
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فلسفی می تواند مهم تلقی شود، بلکه از لحاظ کاربردي، نتایج این گونه تحقیقات می تواند در تدوین محتواي 

 نیز به کار گرفته شود. ايفنی و حرفه صیلیمطالب درسی یا اصالح مواد آموزشی در دوره هاي گوناگون تح

 

 روش شناسی:

اي است، بر این و ماهیت مطالعه حاضر، روش مورد مطالعه به صورت کیفی، اسنادي و کتابخانه با توجه به ویژگی

 ,Springer, Science direct, , Ebscoهاي اطالعاتی هاي خارج از کشور از پایگاهاساس براي دستیابی به پژوهش

Emerald, ISI, Eric, Francis & Taylor   استفاده شده است و براي دسترسی به منابع داخل کشور ضمن

هاي اطالعاتی بانک مقاالت نشریات کشور، پایگاه اطالعات پژوهشی جهاد استفاده از کتب موجود، از پایگاه

 علمی ایران، سیویلیکا، نورمگز، نمامتن استفاده شده است.دانشگاهی، پایگاه مدارک و اطالعات 

 

 هایافته 

توانند آنها را به منظور حل مسائلی که براي آنان اتفاق هایی است که افراد میها و مهارتها، تواناییشایستگی

ماعی به منظور هاي انگیزشی، ارادي و اجت ها به عنوان تمایالت و مهارت کنند. بعالوه شایستگی افتد، کسبمی

؛ 1شود )راچ و استینرها و شرایط مختلف در نظر گرفته میها در زمینهکاربرد موفقیت آمیز و مسئوالنه این راه حل

هاي مختلف، با سرعت هاي مورد نیاز جهت تولید فرآوردهامروزه در مقایسه با گذشته دانش و مهارت(. 2011

اي نیز چنین امري صادق است، چرا که به طور مداوم فنی و حرفههاي کند. در خصوص آموزشبیشتري تغییر می

کند و دانش فنی تولید محصوالت مختلف و همچنین شیوه ارائه خدمات به فناوري هاي مختلفی ظهور می

-شود و لزوم یادگیري مهارتتر مییابد. از سوي دیگر، برخی از کارهاي ساده به تدریج پیچیدهمشتریان تغییر می

شود. این پیچیدگی فزاینده گرچه براي کاربران سطح باالتري از رفاه را فراهم آورده و با تعدد را سبب میهاي م

هاي نوین، به نحوي زندگی بشر را تسهیل کرده، با این حال الزاماتی را به همراه داشته است که ایجاد فناوري

صصانی که بتوانند از عهده کارهاي پیچیده ها و متخصصان ماهر و زبده از آن جمله است؛ متختربیت تکنسین

 (.2007تر نیازهاي مختلف جامعه را در این زمینه برآورده سازند)مریل، برآیند و با مهارت هر چه تمام

اي با بسیاري از وظایف پیچیده سرو کار دارند که آموزش آنها یک هاي فنی و حرفهبدین سان امروزه آموزش     

ها و الگوهاي دقیق آموزش و طراحی آموزشی است. الگوي طراحی در دست داشتن روشامر تخصصی و نیازمند 

تواند در این راستا سودمند باشد. الگوي مذکور یکی از اي یکی از الگوهایی است که میآموزشی چهارمولفه

پیچیده  هايموثرترین الگوهایی است که تا کنون براي طراحی محیط هاي یادگیري به ویژه در خصوص مهارت

                                                   
1. Rauch & Steiner 
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 (. 2007ارائه شده است)مریل، 

رود که نیروي انسانی الیق و کارآمد تربیت کند، کارکنانی که به زعم امروزه از نظام آموزشی انتظار می     

(، 2000) 1به زعم وان در لیند« کارکنان مولد»(، 1111)2به زعم ریچ« کارکنان متفکر»(، 1116)1زدادوار

قلمداد می شوند. نظام آموزش و « کارکنان چند مهارتی»(، 2000لیندبک و اسناور )وبه زعم « کارکنان هوشمند»

پرورش به طور اعم و نظام آموزش مهارتی بطور اخص، در سطح پیش از دانشگاه متصدیان اصلی تدارک چنین 

چنین  کارکنانی هستند. بدیهی است که با این اوصاف از اقتصاد حاضر و نیروي انسانی مورد نیاز آن، نقش

مراکزي در آموزش فراگیران و تدارک آنها براي کار و اشتغال بسیار حساس است و به همین دلیل است که توجه 

به آموزش هاي مهارتی به یکی از خط مشی هاي اساسی کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه براي تربیت 

؛ کازامیاس و 2000، 4مسک و ایلدریمنیروي انسانی کارآمد در سطح پیش از دانشگاه تبدیل شده است )سی

(. اما براي اینکه بتوانیم مهارت هاي تخصصی الزم را به دانش آموزان انتقال بدهیم و آنها را به 2001، 7روزاکیس

صورت افراد ماهر و نیمه ماهر وارد بازار کار و دنیاي صنعت کنیم نیازمند نیروي انسانی کافی و متخصص و هزینه 

رسد. بنابراین ی در سطح مدارس هستیم که این امر با توجه به شرایط موجود عملی به نظر نمیهاي بسیار باالی

هاي که می تواند در این زمینه به دانش آموزان کمک نماید، نقش نیروي انسانی متخصص را ایفا نماید یکی از راه

فناوري اطالعات نه تنها به و از هزینه هاي اضافی در مدارس بکاهد، استفاده از فناوري اطالعات در مدارس است. 

چون کار هم آموزشوسیع از فنون گوناگون اي بلکه در گستره ،تثبیت و تقویت مهارت هاي پایه محدود نمی شود

گیرندگان خواهند یاد ،با بهره گیري از فناوري اطالعات مورد استفاده قرار می گیرد. مهارت آموزيو کارگاه و 

 بیشتري را در مدت زمان کوتاه تري جذب کنند.  مهارتتوانست 

ها در پیشرفت اقتصادي به سزاي این آموزش هاي مهارتی، بر اهمیت و تاثیرادبیات موجود در زمینۀ آموزش      

(. 1116، 6؛ بیشاپ1117، 5؛ بنل1111، 7)نیومن و ذي درمانو تحقق یافتن اهداف فردي و اجتماعی تاکید دارند

گمارد و تربیت نیروي معموالً اعتقاد بر این است که این نظام بیشتر به تربیت نیروي انسانی نیمه ماهر همت می

( با تشریح اهمیت تربیت نیروي انسانی 1116) 1ر عهده نظام آموزش عالی است. المبی و پینگانسانی متخصص ب

اند. اما حقیقت امر این است که این نظام باید توانایی نیمه ماهر و نیاز جامعه به آنها بر این اعتقاد صحه گذاشته

                                                   
1- Edwards 

2 - Reich 

3 - Vanderlinde 
4 - Simsek & Yildirim 

5- Kazamias & Roussakis 

6 - Neuman & Ziderman 

7- Bennel 

8- Bishap 

9- Lumby & Ping 
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اند ( متذکر شده2001) 1جنو استی تربیت نیروي انسانی متخصص و ماهر را داشته باشد. همان گونه که هافمن

 امروزه تقاضاي زیاد براي کارکنان ماهر، نقشی قابل مالحظه در بیکاري کارکنان نیمه ماهر داشته است.

به هر حال، هدف بنیادي نظام آموزش مهارتی، تربیت نیروي انسانی براي رفع نیازهاي بازار کار است اما شواهد 

کامل این هدف در برخی از کشورها به ویژه در کشورهاي کمتر توسعه یافته و موجود حاکی از عدم تحقق یافتن 

(. از جمله مسائلی که از محدودیت هاي نظام آموزش 1111، 1؛ لیتزل1165، 2در حال توسعه است )کاسترو

مهارتی در بسیاري از کشورها عنوان شده است نداشتن تخصص و مهارت کافی از سوي فارغ التحصیالن و دانش 

 (.2004، 5؛ بیلت2002، 7؛ گوست1112، 7؛ مایر1111، 4آموختگان این نظام است )میجر

 

 نتیجه گیري: 

ترین بستر تحول و پویایی است. بدون تردید تحول در آموزش فنی و اي هر کشور اصلیآموزش فنی و حرفه

خاص به این معنا و هموار هاي کارگزاران جامعه است. توجه ها و نگرشاي در گرو تحول در نظام ارزشحرفه

هاي هاي خوشایند براي رهروان آن به رغم بسیاري از موانع از رسالتها و انگیزهکردن این مسیر و ایجاد جاذبه

 ،ماهرشایسته، تربیت نیروي انسانی خطیر رهبران و مدیران ارشد در نظام جمهوري اسالمی است. در واقع 

. گرددناپذیر در توسعه اقتصادي و اجتماعی هر کشور محسوب میار و انکو کارآمد از عوامل کلیدي متخصص 

در هر  ي توسعه، از جمله مهمترین عواملی است که تربیت حرفه اي را در کانون توجه قرار داده است.دغدغه

ها در انسان به عنوان محور آموزش در نظر گرفته می فرآیند آموزشی، با هرنوع محتواي آموزشی، کسب شایستگی

موضوع  .است مدآکار و کفایت با شایسته انسانی نیروي بیترتی، پرورش و آموزشی نظام هرایف وظ از یکیشود. لذا 

هاي علمی آموزش ترین امور در زمینۀ توسعۀ کیفی فعالیتشناسایی و توسعه شایستگی دانشجویان از پر اهمیت

این اساس، مؤسسات آموزشی مرتبط بایستی براي گیرد. بر ایست که بایستی در کانون توجه قرار فنی و حرفه

 شان دست یابند. هاي مختلف به تحول و دگرگونی در ساختارها و فرهنگ سازمانیتعالی و پیشرفت خود در زمینه
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Vocational training, Worthy of selection, Worthy breeding,  

Worthy performance 

Dr Mehdi Mohammadi
3
, Zainab Mokhtari

8 

The purpose of this research is study of the role and mission of technical and vocational education 

in nurturing competent graduates is based on the labor market needs. According to the 

characteristics and nature resources of this study, the method was qualitative study based on 

documentation and library resources based on studies, competencies identification and 

development of students is the most important topics in the development of technical and 

vocational education. And have a central key role. So educational institutions have to change and 

transform their structure and culture to achieve excellence and development, because training of 

competent, skilled and capable human research is one of key factors of economic and social 

development. Today technical and vocational education system is expected to train competent 

human resource which has a characteristics as thinker, productive smart and multi skills, therefore 

have to implement managerial activities for learner’s capabilities. To gain required skill and 

competencies for entry to work market.  

Keywords: education, vocational training, worthy of selection, worthy breeding, worthy 

performance.  
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. مجموعه مقاالت ابی در نظام آموزش عالیتاثیر جهانی شدن برسیستم ارزی(. 1166عباس زاده،زهرا) -

 همایش ملی نظارت و ارزیابی آموزش عالی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی. 

 فنی، هايشایستگی خودراهبري، ساختاري معادله مدل (. ارائه1111ناصري جهرمی رضا ) و مهدي ،محمدي -

علمی نشریه علمی پژوهشی فناوري  هیأت اعضاي عملکرد کیفیت از دانشجویان و ادراک رفتاري و اي زمینه

 .(4) 6آموزش . 

(. ارائه ي مدل معادله ساختاري اثربخشی برنامه درسی تجربه شده ي 1112ملتجی لیال ) مهدي و محمدي، -

 .141-172 ،1 پژوهشی علمی مجله. شیراز دانشگاه –توسعه شایستگی رهبري آنان  دانشجویان و

قم،  علمیه حوزه جامعه مدرسین ، قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته بهکاملانسان  (،1175مطهري، مرتضی ) -

 .4ص 

 .1(، پیش نویس نقشه راه نظام جامع آموزش فنی و حرفه اي ایران، ص 1161مهرعیزاده، یداهلل)

 

 - Rauch, F. & Steiner, R., 2013, Competences for Education for Sustainable Development in 

Teacher Education, ceps Journal, 3 (1), pp. 9 – 24. 

  
 - Reich, R. (1991). The Work of Nations: Preparing Ourselves for the 21st Century Capitalism. 

New York: Vantage Books. 
- Raymond . A. (2008). Employee Training and Development.  McGraw hill. 

- Thurow, Lester (1995); Head to Head, The Coming Economic Battle Among Japan, Europe and 

America; Translated by Kiavand. A., Tehran: Research Institute in Planning. 
-  Tran, L. (2013). Internationalization of vocational education and training: an adapting curve for 

teachers and learners. Journal of Studies in International Education, 17(4) 492–507. 

 

 

 

  



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

1171 

 جایگاه فلسفه قاره ای در فلسفه تعلیم و تربیتِ دوران مدرن

 

 3معصومه مدور

 

 چکیده

 اي رشته میان مطالعات. است «اي رشته میان رویکرد» از استفاده آموزشی، هاي نظام در شده مطرح مباحث از

 افزایش منظور به که است مرتبط مختلف هاي رشته در ها مهارت و دانش میان تعامل و ترکیب تلفیق، خواهان

 قدرت و انتقادي تفکر توسعه امور، صحیح تحلیل توانایی رشد مطالعه، مورد موضوعات مختلف ابعاد فهم و درک

 معرفت هاي حوزه از یکی منزله به تربیت و تعلیم فلسفه طرفی؛ از. است شده متداول آن از استفاده ،... و خالقیت

آنست که جایگاه  نشانگر تحقیق و بررسی هاي این پژوهش، از حاصل نتایج .دارد سروکار مفاهیم این با نیز بشري

 در هاي مطرح دیدگاه جدیدترین تا و شود می شروع هگل هاي اندیشه با تعلیم و تربیت اي در فلسفه فلسفه قاره

اي خاص و ویژه خالصه یابد و این تاثیر در حوزه می ادامه مدرنیسم پست و پساساختارگرایی یعنی کنونی، عصر

هاي تعلیم و تربیت داراي نظرات و انتقاد و نشده و مکاتب گوناگون وابسته به این نحله فلسفی در تمامی حوزه

 راهکار براي تعلیم و تربیت هستند.  

 فهفلس تربیت، و تعلیم فلسفه، جدید فلسفه هستی، فلسفه اجتماع، فلسفه قاره اي، فلسفه: کلیدی های واژه

 .تحلیلی

 

 . مقدمه3

 این و است شده نهاده زمین مغرب غالب در فلسفی بینش دو از یکی بر حاضر، عصر در که است نامی قاره اي فلسفه

 انگلیسی غیر کشورهاي در دقیقتر، تفسیري در و اروپا قاره در دیدگاه عمدتاً» این است که جهت بدان نامگذاري

 اخالقی، اجتماعی وجودي، مباحث به اي قاره (. فلسفه1111)توسلی،« است یافته رشد آلمان و مانند فرانسه زبان،

 تأثیر تربیت و تعلیم فلسفه بر و موضوعات، مباحث همین در و پردازد می شناختی انسان موضوعات بطورکلی، و

 تربیت و تعلیم فلسفه بر تأثیري چه و چیست اي قاره فلسفه هاي ویژگی سؤالِ مهمترین به است. پاسخ داشته

تحقیقات  مطالعات و تحلیل هايطبق نتایج کند.  می دنبال حاضر مقاله که است هدفی مهمترین« داشته است؟

                                                   
دانشجوي دکتري فلسفه تعلیم و تربیت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، تهران. شماره تماس:  - 1

 طبقه دوم. آدرس ایمیل:     -11پالک  -4کوچه  -خیابان علی پور -ی: تهران، شادآباد. آدرس پست01151415476

       Email:www. s_modavar@yahoo.com. 
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، می توان چنین نتیجه گیري نمود که با توجه به ماهیت پیچیده انسان و به تبع آن، پیچیدگی و گذشته

گستردگی تعلیم و تربیت، پرداختن به مسائل و علوم انسانی از حوزه یک رشته خاص، خارج است و لذا بهره 

این میان فلسفه قاره اي از علومی است که به کمک فلسفه  در .گیري از رویکرد میان رشته اي ضروري است

 (. 1161تعلیم و تربیت آمده است)سجادي و نورآبادي،

 اکثر به اي قاره فیلسوفان اي بر فلسفه تعلیم و تربیت نیز این نکته آمده است که نیز در باب تاثیر فلسفه قاره

آموزشی،  هاي نظام موضوعات و مشکالت و خالقی(ا تربیت فردي، تربیت تربیتی،)تربیت اجتماعی، موضوعات

 است. اي قاره فلسفه از مختلف هاي شاخه به مربوط آنان هاي اندیشه در تفاوت و اند پرداخته

 

 . مبانی نظري مقاله8

 «رنسانس» از بعد و «مدرن» دوران در و دارد بشري تمدن تاریخ درازاي به عمري «قدرت» و «دانش» وابستگی

 نوین تمدن در دائم، عقد صورت به را رابطه این «قدرت یعنی دانش»  عبارت با «بیکن فرانسیس» ، زمین مغرب

 دانش وصورتبندي بندي طرح خود، اندیشه در «فوکو میشل» چون متفکرانی که اي رابطه. داد نوید زمین مغرب

 انتشارات ضیمران، محمد ترجمه فوکو، میشل ،«قدرت و دانش» کتاب به ک.ر. ) کردند تئوریزه را قدرت و

 (1110هرمس،

 و جدید علم ارتباط و وابستگی نمادهاي مهمترین عالی، آموزش سطح در ویژه به جدید دوران آموزشی نهادهاي

 دهند، می پرورش دانشمند کنند، می تولید علم حمایت، و گذاري سرمایه با بزرگ قدرتهاي و هستند قدرت

 به توسعه این البته و دهند جلوه «مشروع» جهان سراسر در را خود حضور بتوانند تا دهند می «علمی» توسعه

 .دارد همراه به را دانش و علوم گسترش خود همراه

 که -غربی غیر کشورهاي مادي و انسانی منابع به یافتن دست براي غرب تالش و شرق مورد در گفت بتوان شاید

 انسانی علوم و دانش -رسید خود اوج به 20 و 11 ،16 قرون در و شده شروع زمین مغرب رنسانس از بعد قرون از

 نسل اختیار در جوامع این از خواست مطابق تصویري اول درجه در تا گرفت قرار داري سرمایه نظام خدمت در

 سیاستگذاران و متولیان به ثانیا و دهند قرار نقد مورد را خود جامعه آن با نا گیرد قرار آنان جوان و تحصیلکرده

. دهند را استعمار تحت و غربی غیر جوامع قراردادن سلطه تحت و برخورد توانایی زمین مغرب سیاسی -اقتصادي

 . کند می اشاره آن به خود  «شناسی شرق» کتاب در  «سعید ادوارد» که امري

 :کند می عمل گونه این خود تبیین در شناسی شرق است معتقد سعید

 .است برقرار مطلقی و عمیق تفاوت غرب و شرق بین.       1

 .است استوار ذهنی هاي برداشت بر بلکه واقعیت، بر نه شرق، از غربی جوامع بازنمایی.      2
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 .نیست خود هویت تعریف به قادر نتیجه، در و راکد و تغییر بدون شرق.     1

 (.1111 خنجی، ترجمه سعید،) است بردار فرمان و منقاد و مطیع شرق.     4

 ي مطالعه با همراه که دارد اعتقاد و داند می اروپاییان استعمار گسترش با همراه را شناسی شرق گسترش سعید

 دهند می تشکیل را دانش از اي شبکه زمین، مشرق گوناگون هاي جلوه تمامی و جغرافیا و تاریخ شناسی، انسان زبان،

 با غربی، ذهن قدرت و دانش صافی از عبور از بعد و دهد می نشان شده تصفیه صورت به غربی ذهن به را شرقی که

 که است غلطی مفروضات مجموع سعید، دیدگاه از شناسی شرق.شود می شناخته قدرت، توسط گرفته شکل شرق

 دیگر، جهتی از و است غرب «دیگربود» دیدگاه این با شرق. است ساخته متأثر شرق به نسبت را غرب ي اندیشه

 تا است نموده فراهم اروپاییان براي را امکان این غرب، ایدئولوژیک گفتمان از ساختی عنوان به شناسی، شرق

 (.1112اطهري،) کند استعمار را آن و درآورد خود تصرف و سلطه زیر به را شرق بتوانند

 ضد سوي از باید که داند، می شده تحقیر و شده نهادي دانش از زدنی مثال اي نمونه را شناسی شرق سعید 

 غیر نسبتا معناي سه بر مبتتنی حوزه این از وي تحلیل. شود فراخوانده رویارویی به متضاد یا خصمانه دانشی

 شرق ارتباط باشیم داشته شناسی شرق از سعید تعریف به دوباره نگاهی اگر. است شناسی شرق از متعارف

 می بیان را شناسی شرق از خود اصلی درک نهایتا سعید سوم، تعریف در. گردد می روشنتر گفتمان با شناسی

 آموزش شرق مورد در توان می که را آنچه هر که روندهایی و قوانین از بینامتنی اي شبکه یا عظیم نظامی. کند

 در سعید ادوارد البته. دارد بر در نیز را قبلی معناي دو معنا این. آورند می در نظم به کرد، تجسم و نوشت داد،

 بسسیار کارش به که فوکو میشل برخالف:» کند می اشاره فوکو هاي بحث با خود جزیی تفاوت به شناسی شرق

 شرق نظیر پراکنده ساختمان که متونی مجموعه بر نویسندگان فرد فرد کننده تعیین نشان و اثر به من مدیونم

 تحلیل مورد من که را کتبی از متشابه و وسیع نسبتا مجموعه وحدت دارم اعتقاد دهند می تشکیل را شناسی

 شرق باالخره دهند، می ارجاع یکدیگر به متناوبا مزبور متون که دید واقعیت معنا یک به توان می دهم می قرار

 (. 70: 1111سعید،)  «است مولفین و آثار از قول نقل سیستم یک شناسی

 از استفاده براي غرب هدفهاي و عالی آموزش نظام گسترش و رشد قبال در سعید اندیشه فهم از که اي نکته   

 جوامع کل طور وبه -شرق بازنمایی نیازمند غرب که است نکته این بر تاکید فهمید توان می فرهنگی اهرم این

 چنین نیازمند هم زمین مغرب مردمان همچنین.است جوامع این مردمان خود ذهن و اندیشه در -غربی غیر

 مدیر یک تا در اقتصادي پروژه یک به ساده کارگر یک ورود از -جوامع این با برخورد هنگام تا هستند تصویري

 کاالهاي ساده کننده استفاده و تماشاگر حتی و غربی غیر جامعه یک موسسه و شرکت و نهاد یک نمایندگی

 داشته خود غیر جوامع و مردمان از نجیب و پاک و مظلوم حتی و پذیر سلطه تصویري -غربی جوامع فرهنگی

 .گردد درونی آنان نزد در برتر جامعه  «هژمونی» و سلطه اندیشه تا باشند
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 غیر جوامع تحصیلکرده قشر سرنوشت بر زمین مغرب آموزشی نظامهاي تاثیرات از اي نمونه  «مغزها فرار» نظریه

 اطالق بامهارت مهندسان و متخصصان پزشکان، دانشمندان، از اعم نخبگان مهاجرت به مغزها فرار. است غربی

 با که است انسانی نیروي هاي¬سرمایه فرار مغزها فرار. است نیازمند آنان مهارت و دانش به جامعه که شود-می

 نیروها این اما دارد، نیاز نیروها این فنی مهارت و دانش تخصص، به جامعه معموالً. اند-آمده دست به هزینه صرف

 (.25: 1160وقوفی،)دهند¬می ترجیح را دیگر کشورهاي به دائمی نیمه یا دائمی مهاجرت مختلف دالیل به

 کشورهاي میان اي¬تازه شکاف که¬زمانی است؛ دوم جهانی جنگ از پس دوره به مربوط مغزها فرار اصطالح

 مطرح یافته¬توسعه کشورهاي در منابع و امکانات از برداري¬بهره و آمد پدید گذار درحال و پیشرفته

 دست متخصص عناصر از وسیعی تعداد به توسعه حال در کشورهاي زمان آن در(. 127: 1174بهنام،)گردید

 توسعه حال در کشورهاي نفع به را آنان دالیلی به بنا ولی بودند، نیازمند نیز نیروها این به حال عین در و یافتند

 مشاهده یافته¬توسعه کشورهاي در میالدي 40 دهه از پس تنها جدي طور¬به مغزها فرار. دادند¬می دست از

 .شد

 ثابت ارقام و آمار با جهانی، عرصه در نظریه این طرح با میالدي 70 دهه در ایرانی، شناس جامعه «نراقی احسان»

 جوامع و است افزایش به رو غربی پیشرفته جوامع به سوم جهان جوامع تحصیلکرده اقشار مهاجرت رقم که کرد

 «دیروز،امروز،فردا جامعه،جوانان،دانشگاه» کتاب به ک.ر) کنند می جذب را جوامع این نوابغ و استعدادها پیشرفته،

 (.1177 جیبی، کتابهاي سهامی شرکت نراقی، احسان

 شروع ها دولت  بیستم قرن اوایل از که، شد متوجه توان می که است بنیادي مسائل این ویژه فهم و درک این با

 درک و صلح توسعه براي اي وسیله عنوان به  المللی بین آموزشی همکاري و مبادله امر در گذاري سرمایه به

 در وهله، این در(. 1114:77-50الوي، ؛14: 1114 فولبرایت، ؛ 2002:1ویت، دو ؛1: 1150 دوتچ،) کردند متقابل

 سازمان) یونسکو ازپیدایش قبل  و ملل جامعه سرپرستی تحت  «فکري همکاري المللی بین انجمن» ،1121 سال

 براي راهی عنوان به یونسکو که بود دوم جهانی جنگ از پس. شد تاسیس( متحد ملل فرهنگی و علمی آموزشی،

 و جهل:  »... یونسکو اساسنامه مقدمه طبق.شد گذاشته بنا ملتها میان در اعتمادي بی و نادرست باتصورات مبارزه

 بشریت تاریخ درطول جهان مردم میان اعتمادي بی و سوءظن شایع عاملِ یکدیگر زندگی روش و راه از بیخبري

 (. 1174 یونسکو، پیام« ) میشد منتهی خونریزي و جنگ به موارد اغلب در اختالفاتشان که مردمی.است بوده

 یافته دوچندان اهمیتی بار دیگر سپتامبر 11 حوادث از پس بویژه ،21 قرن در مشترک فهم تعمیم و ایجاد

 شده حفاظت کامال مرکز به و کرد ویران را جهانی تجارت مرکز که تروریستها شده زمانبندي حمالت.است

 میانه خاور در واقعه این که نمایند توجه نکته این به تا داشت آن بر را قدرتها ابر زد، آسیب واشنگتن در پنتاگون

 آنها از یکی شد مطرح ها آمریکایی براي پرسشها از بسیاري.میشود تعبیر و تصویر چگونه مسلمان جوامع دیگر و
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 (.2004ناي،) «دارند؟ نفرت ما از آنها چرا»  بود چنین

 آن در زندگی شیوه و متحده ایاالت مورد در نادرست تصورات و بدفهمیها به همه از بیش امر این دالیل و پاسخها

 گرفت قرار اولویت در دیپلماتیک هدفی عنوان به آمریکایی فرهنگ فهم رو این از میشد داده نسبت جا

 پخش و خلق که شد معلوم اما گرفت قوت عمومی دیپلماسی تالشهاي مسئله این به پرداختن براي(. 2001فین،)

 می کار این  انجام در.نیست کافی رادیویی هاي برنامه و تلوزیون چون یی ها رسانه در مقطعی تاثرات و تصاویر

 از خارجه ملل عموم با پایدار توسعه درازمدت فرآیند در و داده ارتقاء را عمومی دیپلماسی کهنه ابزارهاي باید

 سرمایه(باز) المللی بین فرهنگی روابط زمینه در اقدامات دیگر و المللی بین آموزشی مبادله هاي برنامه طریق

 .شود گذاري

 روشن میرسد نظر به امر بادي در که آنچنان  عمومی دیپلماسی در المللی بین آموزشی مبادالت نقش حال این با

 دیگر) تصور و تصویر بهبود فرآیند المللی بین آموزشی مبادالت چرا که نیست مشخص چندان واقع در.نیست

 را توجیهاتی اگر ویژه به میشود کشور  دو بین فرهنگی تفاهم رشد موجب امر این چرا یا میکند تسهیل را( ملل

 که شود می استدالل چنین معموال.کنیم رها را خوابیده کشور خارجه سیاست دلفریب نمایش ایده پشت که

 و بازمیگردند میزبان کشور نهادهاي و ارزشها به نسبت دانی قدر  و ستایش از احساسی با المللی بین دانشجویان

 غالبا مباحثات گونه این دالیل اما میکنند کمک رایج باورهاي و ها کلیشه کاهش به فرهنگی میان تماسهاي نیز

 .شوندنمی داده توضیح

 

 ها . مرور پیشینه0

 و تعلیم فلسفه که نماید می تاکید نکته این بر خارج و ایران در تربیت و تعلیم فلسفه باب در پیشین تحقیقات

. دارد کار و سر «تربیت و تعلیم» و «فلسفه» قلمرو دو با که است ايرشته میان هايدانش از یکی خود تربیت

 سویی به کدام هر و شدند زاده فلسفه یعنی خود مادر از دانشها که است رسیده نتیجه این به( 1165) «نلر»

 ادامه و ثبوت و بوده باقی فلسفه با مستقیم پیوندي در پیوسته تربیت دیگر، عبارتی یافتند؛به رشد و شده متوجه

 با اي¬رشته_میان تربیت و تعلیم فلسفی، جنبه از است معتقد( 2014)  «کالین.»است روشن وضعی چنین

. دارد مستحکمی پیوند هستند، ساز¬یکپارچه و تلفیقی ههاي دیدگا متضمن که مکاتبی با پُربار و طوالنی تاریخی

 کار ویلفرد» میان 2007 سال در که است اي مباحثه تربیت، و تعلیم فلسفه جایگاه خصوص در چالش واپسین»

 فلسفه از اي برجسته نماینده چون ،«  هرست پاول»  و تربیت، و تعلیم در اي قاره فلسفه مدافع موضع ،در« 

 فلسفه برابر در عملی فلسفه از حمایت در زمینه تمهید با ویلفردکار. است پذیرفته صورت تربیت، و تعلیم تحلیلی

 رخنه بر هم تا گرفت نظر در عملی فلسفه از اي شاخه منزله به باید را تربیت و تعلیم فلسفه که آنست بر نظري،
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 هرست،. فروپاشیم را عملی عرصه تغییرات از تربیت و تعلیم فلسفه پنداري مصونیت هم و آییم فائق عمل-نظریه

 و انتزاعی فعالیتی همواره فلسفه، زیرا. است انداز غلط «عملی فلسفه» تعبیر که آنست بر تصور، این با مخالفت در

 .(1111)توسلی تحقیق در(. 65: 1167باقري،)»است بوده نظري

 

 شناسی مطالعه  . روش4

 هاي مباحث پایه استنتاجِ و تحلیل بررسی، که است استنتاجی نظري مطالعات نوع از این تحقیق، در مطالعه روش

 با .تخصیص میرسد به و میشود آغاز تعمیم با استدالل، نوع این در این روش و آیند.می حساب به روش این اصلی

 .دارد بررسی به نیاز آن اثبات درستی اما است صحیح منطقاً که میرسیم نتیجهاي به قیاسی استدالل

 

 )بحث و بررسی( ها. یافته1

 نلر،) دارد وجود آن ي درباره که گوناگونی و متنوع بسیار تعاریف از فارغ تربیت، و تعلیم فلسفه معرفتی ي حوزه

 اول، منظر از: است بررسی قابل کلی منظر دو از ،(1167 بهشتی، ؛1154 پرتلی، و هیر ؛1150 اسمیت، ؛1177

 محسوب تربیت و تعلیم ي درباره فلسفی نظریات و ها دیدگاه طرح در قلمروي ي مثابه به معرفتی ي حوزه این

 مستقیم طور به فیلسوفان و اندیشمندان خصوص، این در. دارد بشري تفکرات تاریخ ي اندازه به اي سابقه که شود می

 منظر از. اند کرده ارائه تربیت و تعلیم نظام و ها، روش اصول، اهداف، مبانی، ي درباره هایی دیدگاه مستقیم غیر یا و

 سه ي پیشرفته کشورهاي برخی در اخیر ي دهه چند طیّ دانشگاهی اي رشته ي مثابه به معرفتی ي حوزه این دوم،

 (. 1167 بهشتی،) است کرده رشد و آمده وجود به اقیانوسیه و آمریکا، اروپا، ي قاره

 نیز آن نگاري تاریخ و معرفتی ي حوزه این تحوالت بررسی در گردید، ذکر  باره این در که منظري دو به توجه با

 و تعلیم مختلف هاي فلسفه و ها اندیشه تاریخی بررسی به ناظر اول رویکرد. گرفت نظر در عمده رویکرد دو توان می

 رویکرد(. 1117 ، کمبلیس ؛1114 ، بارو ؛1151 ، نوردنبو) اجراست قابل گوناگونی هاي شیوه به که بوده تربیت

 از کمتر عمري که باشد می دانشگاهی ي رشته یک عنوان به معرفتی ي حوزه این تاریخی بررسی به ناظر نیز دوم

 و است محدود بسیار حوزه این در شده مطرح هاي اندیشه چیستی به توجه اخیر رویکرد در. است داشته قرن یک

 ، کامینسکاي) گیرد می قرار مدّنظر مختلف سطوح در آن محصوالت و  رشته این نهادي تحوالت سیر عمده طور به

 از و «گرا برون هاي گزارش» عنوان با اول رویکرد از( 1166) کامینسکاي(. 2006 ، آندر ؛1116 ، هیگز ؛1166

 .است داشته اشاره هریک ضرورت و جایگاه به و برده نام «گرا درون هاي گزارش» عنوان با دوم رویکرد

 فلسفی نظریات و ها دیدگاه طرح در قلمروي ي مثابه به تربیت و تعلیم فلسفه شد، گفته مقدمه در که طور همان

 و تعلیم فلسفه تاریخ بررسی رو، این از. دارد بشري تفکرات تاریخ ي اندازه به اي سابقه تربیت و تعلیم ي درباره
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 و منظم ي اندیشه به آدمی که زمانی از. است امتداد و گستره داراي بشري تفکرات تاریخ بررسی موازات به تربیت

 هایی دیدگاه و بوده نیز آن عام معناي به پرورش و آموزش مسائل به پاسخ پی در نحوي به است، پرداخته منسجم

 این ي سابقه است، شده محرز تربیتی هاي اندیشه تاریخ نظران صاحب بر که جا آن تا. است داشته نیز باب این در

 باستان، چین باستان، هند چون هم هایی تمدن گردد؛ می باز باستان دوران هاي تمدن به تاریخ طول در ها اندیشه

 سراسر در گوناگون متفکرین و اندیشمندان ظهور با ادامه، در. باستان رم و یونان و باستان، مصر باستان، ایران

 تربیت و تعلیم ي درباره توجهی جالب فکري هاي نظام ظهور به بعضاً و یافته گسترش ها اندیشه این جهان،

 (.  1161 کاردان، ؛1151 نخستین، ؛1154 مایر، ؛1174 طوسی،) است انجامیده

 تربیتی مسائل به مستقیم طور به اندیشمندان این از برخی که داشت اظهار گونه این توان می بندي تقسیم یک در

 طور به گرچه ها آن از دیگر برخی و اند؛ داده ارائه تربیت و تعلیم ي درباره فراگیر و جامع نظامی حتی و پرداخته

 باب در را هایی پاسخ شان بینی جهان و ها نگرش طرز از توان می لیکن اند، نیاورده روي مباحث این به مستقیم

 (.1161 کاردان، ؛1155 زاده، نقیب) کرد استنتاج تربیتی مسائل

 کتاب نمونه، عنوان به. است شده نیز کالسیک آثاري تولید به منجر تاریخ طول در ها فعالیت این ي مجموعه

 روسو، «امیل» کتاب آمریکایی، ي فالسفه نظر از و شود؛ می تلقی زمینه این در شاهکار اولین افالطون «جمهوري»

 تربیتی مقاالت از توان می ها، آن از پس. دارد پیوندهایی آن با دیویی «تربیت و تعلیم و دموکراسی» کتاب و

 بارو،) برد نام راسل احتماالً و هربارت، پستالوزي، کمنیوس، کانت، هگل، الک، تربیتی هاي نوشته و اسپنسر،

1114    .) 

 رویکرد. کرد تبعیت توان می عمده رویکرد دو از تربیتی هاي اندیشه تاریخی هاي بررسی در که این ذکر قابل ي نکته

 یا فلسفی و ژرف نگاهی با تربیت و تعلیم به که است مربیانی و فیلسوفان هاي اندیشه و آراء بررسی به ناظر اول

 «مربیان تربیتی هاي اندیشه» یا «تربیتی آراء سیر» کلّی عنوان ذیل که هایی کتاب) اند نگریسته انتقادي و تحلیلی

 مکاتب لواي تحت ها دیدگاه همان بررسی به ناظر نیز دوم رویکرد(. اند کرده تبعیت رویکرد این از اند شده نگاشته

 مکاتب» کلّی عنوان ذیل که هایی کتاب) است... و پراگماتیسم، ناتورالیسم، ایدآلیسم، رئالیسم، مانند فلسفی

 به برخی که شود می ناشی جا آن از رویکرد دو این تفاوت(. اند کرده تبعیت رویکرد این از اند شده نگاشته «تربیتی

 خاص مکتب یک در جمع قابل را ها آن هاي دیدگاه و داشته نظر متفکران و فیلسوفان آراي افتراقی نقاط

 مکاتب ذیل جمع قابل را ها آن هاي دیدگاه و داشته نظر ها اندیشه آن اشترکی نقاط به دیگر برخی و اند، ندانسته

 .اند دانسته مختلف

 وجود دیدگاه دو رشته این نگاري تاریخ در. دارد کوتاهی تاریخ دانشگاهی، اي رشته عنوان به تربیت و تعلیم فلسفه

 دیدگاه و. دارد اندکی طرفداران که داند می میالدي نوزدهم قرن در را تاریخ این آغاز که دیدگاهی نخست،. دارد
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 نخست، دیدگاه در. است برخوردار بیشتري اعتبار از و داند می میالدي بیستم قرن در را تاریخ این آغاز که دیگري

 عمدتاً را خود اي حرفه جایگاه اخیر صورت در تربیت و تعلیم فلسفه دارد می اظهار که این ضمن( 1117)  کمبلیس

 درسی ي برنامه در هایی دوره شکل به ابتدا در و کرده کسب تربیت و تعلیم هاي کالج و ها دانشکده و ها دانشگاه در

 نوزدهم قرن در را جریان این تاریخی هاي ریشه آمد، پدید دکترا و لیسانس فوق هاي برنامه صورت به سرانجام و

 .کند می جستجو

 تربیت و تعلیم فلسفه: است تشخیص قابل تربیت و تعلیم فلسفه از مفهوم سه نوزدهم قرن در وي، نظر طبق

 تربیت و تعلیم فلسفه ؛(گرایان علم دیگر و اسپنسر دیدگاه) استقرایی هاي استنتاج براي علمی روشی عنوان به

 دیدگاه) گیرند می سرچشمه آن از مختلف علوم که است تري بزرگ واقعیت تحقق آن هدف که اي رشته عنوان به

 آزموده تربیتی هاي موقعیت در باید که هایی اندیشه از اي مجموعه عنوان به تربیت و تعلیم فلسفه و ؛(ها آلیست ایده

 (.1117 کمبلیس،( )دیویی جان دیدگاه) شوند

 این گیري شکل و تکوین سرآغاز پردازد، می تربیت و تعلیم فلسفه ي رشته نگاري تاریخ به که تري معتبر دیدگاه

 ،(1166) کامینسکاي زعم به. داند می آمریکا، در«  دیویی جان انجمن» تأسیس با مصادف بیستم، قرن در را رشته

 و آموزش از ناشی مسائل به گویی پاسخ در فلسفه از استفاده. است بیستم قرن به مربوط تربیت و تعلیم فلسفه

. دارد قدمت معاصرش هاي سازمان ي اندازه به فقط رشته این ي تاریخچه. است جدیدي موضوع اي، مدرسه پرورش

 .شد آغاز 1117 سال در متحده ایاالت در تربیت و تعلیم فلسفه منظم ي مطالعه همچنین،

 میالدي 1117 سال ي فوریه 24 یکشنبه روز در تربیت و تعلیم فلسفه ي رشته تاریخی سرآغاز دیدگاه، این طبق

 تأسیس با مصادف تاریخ این. است بوده آمریکا  نیوجرسی ایالت در واقع  سیتی آتالنتیک در  ترایمور هتل در

 در که متفکرینی و اندیشمندان از اي عده تاریخ این در(. 1167 کامینسکاي،) است آمریکا در دیویی جان انجمن

 را آنان دوران آن اقتصادي و فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، هاي بحران و داشته دغدغه پرورش و آموزش مسائل باب

 مسائل در بازنگري براي انجمنی ایجاد در سعی و شده جمع دیگر یک دور بود، کرده نگران مسائل آن به نسبت

 .داشتند خود ي جامعه بازسازي نتیجه در و تربیت و تعلیم بنیادین

 با مستقیمی تعامل هریک که برد نام ساز جریان و معتبر انجمن شش از توان می تربیت و تعلیم فلسفه ي حوزه در

 این در خود به وابسته اي نشریه ها انجمن این از هریک همچنین،. اند داشته حوزه این تحوالت و تغییر جریان

 نشریات و ها انجمن این. گردند می محسوب رشته این مهم هاي بنیان عنوان به که کنند می منتشر زمینه

 :از عبارتند قدمت ترتیب به شان وابسته

  «فرهنگ و تربیت» ي مجله(: 1117( )آمریکا)  دیویی جان انجمن-1

   «تربیتی ي نظریه» ي مجله(: 1141(  )آمریکا) تربیت و تعلیم فلسفه انجمن-2
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   «تربیت و تعلیم فلسفه ي مجله(: »1177)  کبیر بریتانیاي تربیت و تعلیم فلسفه انجمن-1

  «تربیتی ي نظریه و فلسفه» ي مجله(: 1150)  استراالزیا تربیت و تعلیم فلسفه انجمن-4

   «پایدوسس» ي مجله(: 1152)  کانادا تربیت و تعلیم فلسفه انجمن-7

  «تربیت و تعلیم و فلسفه در مطالعات» ي مجله  (:1166)  تربیتی فیلسوفان المللی بین ي شبکه-7

 کنند؛ می فعالیت عرصه این در که دارند وجود نیز دیگري نشریات و ها انجمن نشریات، و ها انجمن این از غیر البته

 ها آن از برخی که دارند نیز فوق موارد از غیر به دیگري مهم نشریات یا  سالنامه ها انجمن این از برخی همچنین،

 با یکسان اهمیتی از(( آمریکا) تربیت و تعلیم فلسفه انجمن به متعلق)  «تربیت و تعلیم فلسفه ي سالنامه» مانند

 قرار مدّنظر بیشتر شان وابسته  نشریات و گانه  شش هاي انجمن جا این در لیکن برخوردارند، شده معرفی نشریات

 .دارند

 سه از توان می نیز المللی بین ي عرصه در تربیت و تعلیم فلسفه در موجود رویکردهاي و ها گرایش توضیح در

 شود، می یاد «استنتاجی رویکرد» یا «سنتی رویکرد» عناوین با آن از که نخست رویکرد در. کرد یاد اصلی رویکرد

 و استنتاج براي مبنایی عنوان به فلسفی مختلف مکاتب نظریات یا مختلف اندیشمندان و فیلسوفان دیدگاه

 مورد داشت، رواج 1170 تا 1110 هاي دهه در که رویکرد این. گردد می محسوب تربیتی هاي دیدگاه استنباط

 و ایضاح جهت هایی تالش مجموعه که «تربیت و تعلیم تحلیلی فلسفه» عنوان با دوم رویکرد و گرفته قرار انتقاد

 هاي دهه در(. 1117 کمبلیس،) یافت غلبه عرصه این در بود، تربیت و تعلیم اساسی هاي گزاره و مفاهیم تحلیل

 ها نظریه گسترش و ظهور با بیستم، قرن اواخر در. است آمده میان به سخن «پساتحلیلی» رویکردهاي از نیز اخیر

 ،«گرایی نوعمل» ،«فمینسیم» ،«انتقادي ي نظریه» ،«پدیدارشناختی هاي فلسفه» مانند گوناگونی هاي فلسفه و

 .هستیم وتربیت تعلیم ي حوزه در جدیدي هاي دیدگاه شاهد «مدرن پست هاي فلسفه» و ،«پساساختارگرایی»

 

 گیرينتیجه .6

( مطرح کرده است، فلسفه تعلیم و تربیت اکنون به ابزاري براي 1161)نقل از: سیگل،  1طور که برگس همان

اخالق »اي قرار گرفته است. موضوعاتی نظیر  فروش تبدیل شده و تفلسف در خدمت بازار و مراکز تجاري و حرفه

کامیابی فیلسوفان تربیتی و  اند و موفقیت و اي را به خود جلب کرده و... توجه فزاینده« تفکر انتقادي»، «در تربیت

ي تخصصی  که، اهمیت این رشته (. در حالی1161شوند )سیگل،  حتی نشریات تخصصی با این معیارها بررسی می

تواند در اختیار مدرسه و معلمان قرار گیرد؛ بلکه اهمیت آن در استحکام  صرفاً ناظر به خدمتی نیست که می

ي چندانی ندارند که توجه خود را صرفاً به عمل معیّنی  فیلسوفان عالقهاش است. در عصر جدید،  هاي فلسفی پایه

                                                   
1- Burgess  
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(. بنابراین، الزم است فرصت را مغتنم شمرده و این رشته را 2007، 1نظیر تربیت معطوف کنند )سیگل و شفلر

یت از ي محض و فلسفه تعلیم و ترب اي اصیل بازسازي کرد. اکنون الزم است تمایز میان فلسفه عنوان فلسفه به

میان برداشته شود و بدین وسیله، کانون توجه فیلسوفان تربیتی به سؤاالت فلسفی معطوف گردد. هدف نخست 

نماید.  اي باشد که در فرایند تربیت رخ می فیلسوف تربیتی باید ناظر به توسعه و تعمیق فهم مباحث فلسفی

زش، باید در کانون اصلی توجه قرار گیرد. اگرچه بنابراین، فهم مبانی فلسفی تعلیم و تربیت و نه بهبود عمل آمو

سازي عمل تربیتی خواهد انجامید؛ اما، هدف اولیه و مستقیم فلسفه  ي کار فیلسوفان تربیتی به بهبود و به نتیجه

هاي عملی و  پردازي باید از دغدغه تربیتی این نیست. در نتیجه، فلسفه تعلیم و تربیت مشابه هر فرایند نظریه

هایی مبادرت ورزد که واجد اهمیت  ها به فعالیت گران فاصله بگیرد و مستقل از آن اي مربوط به کنشه دغدغه

ي  فلسفی باشند. این نکته بسیار حائز اهمیت است که فیلسوفان تربیتی باید این عقیده را جدّي بگیرند که رشته

 اي فلسفی است. فلسفه تعلیم و تربیت اساساً رشته

 بحث جا این در که ها جنبش این از تعدادي چرا که کنیم بررسی باید ما نوشتار، این سیدنر پایان به از قبل

 بی به اذعان با تحلیلی ي فلسفه که رسد می نظر به عجیب این. اند داشته تربیت و تعلیم بر کمی تأثیر شده،

 پژوهش و ها کاوش با وجودي ي فلسفه تا داشته تربیت و تعلیم بر تري بیش بسیار تأثیر گرایشی بی و طرفی

 زندگی اي جامعه در ما که، است این آشکار شگفتی این براي دلیل یک. انسان وضعیت مورد در توانمندش هاي

 فلسفه حتی. باشد می علمی کنترل و علمی پیشرفت به دیرین اعتمادِ و تکنولوژي ي سیطره تحت که کنیم می

 است، کننده متقاعد دموکراتیک، فرایندهاي در آموزان دانش مشارکت بر تأکیدش علت به که دیوئی جان ي

 و وضوح موجب توانند می تحلیلی ي فالسفه که این دلیل به. باشد می علم به آمریکایی بزرگ ایمان از انعکاسی

 ي فلسفه. است گرفته قرار استفاده مورد پژوهشی هاي مقاله در اغلب آنان آثار شوند، تربیتی پژوهش ثبات

 سمت به که ملتی فرهنگ با درستی به ،[فکري هاي نظام] ها سیستم آن رد و انسان آزادي از زدن دَم با وجودي

 .شود نمی سازگار دارد، تمایل مند نظام اصالح

 کنند، می استفاه یافته تعدیل پدیدارشناختی هاي روش از تربیت و تعلیم ي فالسفه جمله از فالسفه از بسیاري

 که دلیل این به حدودي تا. کنند می معرفی پدیدارشناس عنوان به را خودشان آنان از کمی تعداد اما

 پدیدارشناسی که این براي عمدتاً وجود، این با. است مشکل بسیار یادگیري براي و فنی بسیار پدیدارشناسی

 دارد، را باشد، می دست پایین و دست باال علم واقعی دلیل که بنیادي علمی یعنی بودن، علمی فوق به ادعاهایی

 تأثیر انتقادي، پردازان نظریه چه اگر نهایتاً، .است شده اعتبار بی ادعاهایی چنین ي همه[ که دانیم می اما] و

 شده عقالنی زبانی از زیاد بسیار ي استفاده خاطر به آنان اند، داشته تربیتی تفکر از وسیعی هاي حوزه بر زیادي

                                                   
1- Scheffler  
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 .اند شده واقع سرزنش مورد است، ناسازگار جهان تغییر براي آنان معین تمایل با رسد می نظر به که
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 ای و کارکرد آن در پیوند فلسفه و تعلیم و تربیترشتهمطالعات میان

 

3دکتر سولماز نورآبادي
 

 

 چکیده

اي نقش بسیار موثري در تسهیل و حل مشکالت و مسائل گوناگون بشري دارد و با ایجاد رشتهمطالعات میان

ها را از میان برداشته و به رشد و توسعه علوم از هاي مختلف، مرزهاي ساختگی میان آنیکپارچگی میان رشته

اي در راستاي بسترسازي جهت تولیدات علمی جدید و رشتهنماید. نقش مطالعات میاندیدگاهی جدید کمک می

این مقاله، ضمن بررسی ابعاد گوناگون انکار است. در هاي گوناگون در عصر حاضر غیرقابلهاي رشتهپیشرفت

اي، به ماهیت آن در ایجاد پیوند میان علم فلسفه و علم تعلیم و تربیت توجه شده است. جهت رشتهمطالعات میان

هاي بدست آمده، توجه استنتاجی استفاده شد. بر اساس یافته -دستیابی به این هدف از روش اسنادي و تحلیلی

اي و رشد و گسترش آن در جوامع کنونی براي پیشبرد دانش بشري بطور عام و در پیوند رشتهبه مطالعات میان

اي مورد نظر، متاثر از رویکرد رشتهباشد. مطالعات میانفلسفه و علم تعلیم و تربیت بطور خاص، از الزامات می

رد از یک حوزه معرفتی استنتاجی به فلسفه است و منظور از رویکرد استنتاجی این است که از طریق این رویک

 هاي معرفتی مانند تعلیم و تربیت استنتاج نمود.هایی را براي دیگر حوزهمثل فلسفه، داللت

 .تعلیم و تربیت -فلسفه -ايرشتهمطالعات میان -ايرشته: میانهاکلید واژه

 

 مقدمه

ده است که تعامالت روزافزون ي جهانی شگسترش علوم و تکنولوژي سبب تبدیل این جهان پهناور به دهکده     

اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي، سیاسی و آموزشی را در تمامی ابعاد زندگی بشر به ارمغان آورده است. در این بین، 

مند اي از علوم انسانی و دیگر علوم آن را بهرهاي است که مجموعهرشتهعلم تعلیم و تربیت، از جمله علوم میان

شوند. به عبارت  شود که با تلفیق چند علم گوناگون ایجاد میاي به علومی گفته می هرشتسازند. علوم میانمی

هاي نوظهور، از مرزهاي  اي است که به تناسب نیازهاي جدید و تخصص اي، حوزه رشتهدیگر؛ یک حوزه میان

است که در فرایند کار کند و زمانی موفق و کارآمد  هاي دانشگاهی یا مکاتب فکري گذر می سنتی حاکم بین رشته

هاي مرتبط در جاي مناسب و مقتضی، هاي معرفتی، مهارتی و روشی رشتهها، تجارب و ظرفیتبتواند از انباشته

گیري باشد؛ با بهرههاي علوم مطرح میاستفاده بهینه و مؤثر نماید. از آنجایی که فلسفه به عنوان هسته اکثر رشته
                                                   
1 . دانشگاه شاهد، گروه علوم تربیتی، تهران، ایران. آدرس پست الکترونیکی:   s.nourabadi@yahoo.com 
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اي در ایجاد پیوند میان علم فلسفه رشتههش حاضر: بررسی نقش مطالعات میاناز رویکرد استنتاجی به هدف پژو

 و علم تعلیم و تربیت، پرداخته شده است. 

 

 مبانی نظري

هاي گوناگون جامعه همچون آموزشی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي، سیاسی و نیز تغییر و تحوالت در عرصه     

اجتناب میاي در عصر حاضر را غیرقابلرشتهستفاده از رویکرد میانهاي رو به افزایش زندگی بشر؛ اپیچیدگی

پژوهان، تواند با ارائه نگرشی نو نسبت به علم و دانش در پژوهشگران و دانشاي میرشتهسازد. مطالعات میان

ات علمی در اي در مطالعرشتهگیري میانجهت"مسیر دستیابی به تولیدات علمی جدید را هموارتر نماید. بنابراین 

هاي معرفتی بشر یا آینده، دیگر نه یک انتخاب، بلکه یک اجبار و الزام خواهد بود؛ یعنی پر کردن شکاف

تر، راه چاره دیگري براي پاسخگویی به نیازهاي نوظهور جوامع انسانی به شکل کارآمدتر و رضایت بخش

عالی جوامع، الجرم گریزي از ورود به این گذاران آموزش گذارد و سیاستدانشمندان و پژوهندگان باقی نمی

ي توان فرایندي بالنده در عرصهرا می 1ايرشتهمطالعات میان (.2، ص 1166 )مهرمحمدي،"مباحث ندارند

ها با یکدیگر در یک ها و مهارتمعرفتی و کاربردي دانست که خواهان ترکیب، تعامل و ارتباط افقی دانش

ها و ابعاد گوناگون و کمک که به منظور تسهیل درک و فهم موضوعات از جنبهباشد مجموعه آموزشی منسجم می

هاي شناختی یادگیرندگان و تشویق حل مسائل به صورت فعال و سازنده از طریق ایجاد پیوند به بازسازي سازه

دانش به  (. در واقع، انتقال1166دهشیري،  ؛2)کوله باشدمیان اطالعات و معلومات کسب شده از چند رشته می

هاي درسی در جهت دستیابی به یادگیري تر به رشتهعنوان نظامی پیچیده مرتبط با یکدیگر، نیازمند نگاهی جامع

به ت تربی تعلیم وو علم  فهفلسباشد. از طرفی علم کارآمد و در عین حال پاسخگو به نیازهاي فراگیران می موفق،

شان از عمر هاکه قرن ندسته ايباسابقهمعرفتی ي هی، حوزدانشگاه ايهرشت و هاي معرفت بشري منزلۀ حوزه

ت در زمینه ارائه محتواي نظام تعلیم و تربیت مانند اهداف یا اصول تعلیم و تربیت، تربی تعلیم و شود. سپري می

عدم  رود. ولی به دلیلهاي تحصیلی به شمار میاي براي بسیاري از رشتههاي مفیدي برداشته و به عنوان پایهگام

مند شد. وجود ارتباط توان از مزایاي گوناگون آن به نحو احسن بهرهها، نمیوجود ارتباط مستقیم با این رشته

تر نمودن تواند بر افزایش بازدهی و کاربردياي مابین فلسفه و تعلیم و تربیت در ابعاد مختلف میرشتهمیان

 مطالب، تاثیر انکارناپذیري داشته باشد. 
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 هاپیشینهمرور 

شود و پیش فرض آن، تعامل علم جدید یا به عبارتی اي در فضاي دنیاي مدرن بحث میرشتهدرباره مطالعات میان

science ها، اندیشهاي، نظریهرشته(. در مفهوم میان1165گذرد )برزگر،است که از عمر آن بیش از نیم قرن نمی-

اي شامل چند رشتهشوند. هر میاني حل مسائل به کار برده میهاي مختلف به خوبی درک شده و  براها یا رشته

اي، رشتهدهد. مطالعات میانهاي خاص هر رشته پاسخ میدانش کلی مستقل است که سؤال علمی را با روش

ها گنجد، بلکه مانند مفاهیم عام به همه رشتهاي خاص نمیاي است که در قلمرو علم و رشتهرشتهموضوعی غیر

( 1112) 1(. تیجسن1165توان به علوم جدید دست یافت )نیلی احمدآبادي، دارد که به واسطه آن میپیوند 

هاي ها، فنون، ابزار )یا دیگر تولیدات( را به مثابه نتیجه فعالیتاستفاده مستقیم و غیرمستقیم از دانش، روش

فشانند ( بر این اندیشه پاي می1167) 2ین و همکارانکند و بیاي تلقی میرشتهعلمی و فناوري، مطالعات میان

سازي شود مفهوم "ناپذیرتقسیم"، به عنوان واحد بنیادي "رشته"اي نباید بر مبنايرشتهکه پژوهش میان

اي فرایندي براي پاسخ به یک سؤال، رشته( معتقد است که رویکردهاي میان2007) 1آلن رپکو"(. 1165)توفیقی،

توان با یک رشته نمی موضوعی است که به دلیل پیچیدگی یا گستردگی آن حل یک مسئله یا پرداختن به

-تر، توجه به نگرشتر و ژرفتخصصی، به طور دقیق، به مطالعه آن همت گماشت. از این رو براي شناخت جامع

  .(26، ص 1166)آراسته،  "ها ضروري استهاي مختلف و ترکیب بینش

هاي علوم انسانی، دست یافتن به قانونی هاي علمی در رشتهی به ظرفیتاي، امکان دستیابرشتهمطالعات میان 

رشته اي فرانسوي، که مرد میان 4دهد. ادگار مورنفراگیر و نگاهی چند ساحتی به انسان و جامعه را افزایش می

ین قطعه گوید: علوم انسانی و اجتماعی مدرن به طور مصنوعی، تکه تکه شده است. نتیجه القب گرفته است، می

شناسی بسته شود که اقتصاد بسته است، روانهاي مختلف، این میقطعه شدن مصنوعی علوم اجتماعی به رشته

ها هم به نوبه خود، اي کوچک تقسیم شده و هر یک از آناست، جامعه شناسی نه تنها بسته است، بلکه به پاره

ها را به روي هم باز کرده، نگاه اي بسته مصنوعی رشتهتوان این مرزهاي میرشتهبسته است. ولی با مطالعات میان

چندساحتی به انسان واقعی و جامعه واقعی فراهم نمود و به قانونی جامع، فراگیر و دقیق در علوم انسانی دست 

هاي معینی را که تاکنون و تکنیک هاتوان فرضیات، مفاهیم، روشاي میرشتهیافت. همچنین با مطالعات میان

اي دیگر به کار گرفت تا به تحلیل مسائلی در رشته دوم رفته است، در حوزههاي مختلف به کار میدر رشتهصرفاً 

اي با آشناسازي پژوهشگر به زوایاي دید رشتهتري به بار آورد. همچنین مطالعات میانانجامیده و نتایج درخشان

دهد تا به طرح ی را در اختیار پژوهشگر قرار میاندازهاي نظري گوناگون، امکانات پژوهشی مناسبمتفاوت و چشم
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اي خاص مسئلهاي متفاوت از آنچه تاکنون براي پدیدهسازي به گونهمسئله خود بپردازد و حتی با این ظرفیت

اي نوآورانه و متفاوت و به تبع به فهمی جدید از مساله مطروحه دست یابد. نیز پروري شده است، به طرح مسئله

ساخته و ها رها کند و آنان را از چنبره داورياي به پژوهشگران، تفکر انتقادي را تزریق میرشتهنمطالعات میا

اي، رشتههاي میاناي را فراهم می نماید. پژوهشتر و حتی فرارشتهامکان اجماع نظري و استخراج قواعد کلی

حساسیت داشته باشند و به این ترتیب با  حدي دو علم توجه کنند،کند تا به مناطق سرپژوهشگران را تشویق می

اي با نقد رشتهدهد. الزم به ذکر است مطالعات میانهاي بدیع در اختیار آنان قرار میتوجه به این مناطق، سوژه

نگري کلید ها به جاي کل واقعیت و جزءها و پنداشتن بخشی از واقعیتهاي تخصصی و مثله کردن واقعیترشته

ها و بلکه نقد کرده و به تخصص  کند،اي، تخصص را نفی نمیرشتهلی در عین حال مطالعات میانخورده است، و

ها را در گذارد. آنچه مدنظر است، اضافه کردن عنصر جدیدي است تا این تخصصها احترام میحریم رشته

-گرفته و نهایتاً نوعی نظام افزایی داشته و مکمل یکدیگر قرارترکیبی جدید به کار گیرد تا نسبت به یکدیگر هم

هاي مختلف گانه بین تخصصهاي چندگرایی و ایجاد تعاملسازي و توجه به کلیت یکپارچه علوم بعد از تجزیه

1(. در همین راستا کاسکی1165باشد )برزگر،
( در بررسی خود بر استفاده از برنامه درسی تلفیقی به 2-2001) 

هاي آموزشی دانشگاه و دهد که بین تجربهتاکید دارد، زیرا این امکان را می اي به طور خاصرشتهطور عام و میان

فردي، پرورش تفکر سطوح هاي میانمحیط واقعی ارتباط برقرار نموده؛ به افزایش انگیزه یادگیري، رشد مهارت

ر یادگیري همچون با افزایش تفکر در سطوح باالت (2002) 2هاي برورمحوري منجر گردد. طبق یافتهباال و پژوهش

تجزیه و تحلیل، ترکیب و ارزشیابی، فرایند خالقیت نیز رشد یافته و در نهایت به یکی از اهداف آموزش عالی که 

 یازیده و گسترش علم و دانش حاصل گردد. پرورش تفکر خالق و انتقادي است، دست 

سـت کـه دیگـر پاسـخگوي نیازهـاي      محـور ا هاي درسی غالب در نظام آموزشـی، برنامـه درسـی موضـوع    از برنامه

نماید. از سوي دیگر، رشـد روزافـزون دانـش    یادگیرندگان نبوده و آنان را براي رویارویی با جوانب آینده مجهز نمی

درسی را ضروري سـاخته اسـت. در تاییـد مطالـب فـوق،      هاي حاصل در علم، نیاز به تغییر برنامهبشري و پیشرفت

اي در آموزش، همواره با دو گرایش پویا و ظاهراً متضـاد روبـرو هسـتند. از    اي رشتههکند که نظامخلخالی بیان می

هـاي متـوالی گردیـده اسـت و مرتبـاً بـه       یک سو، دانش محض، خود به علت رشد سریع و فزاینده، دچار انشـعاب 

ادي انجامد. از سوي دیگر، تحوالت عظـیم اجتمـاعی، سیاسـی، جمعیتـی و اقتصـ     هاي ظریف میپیدایش تخصص

اي، بـه پیـدایش آفـاق    هاي متوالی در مشاغل و نیازهـاي حرفـه  همچنین گسترش روزافزون تکنولوژي و دگرگونی

-اي جدید منجر مـی ها به گونهاي و ظهور آنهاي رشتهاي و درهم تنیدن نظامرشتههاي میانجدیدي از مشارکت

هاي خود در زنـدگی واقعـی   تواند از آموختهنمی (. از سوي دیگر در رویکرد حاکم، یادگیرنده1151شود )خلخالی، 
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هاي آموخته در محیط آموزشـی بـا مسـائل و    حلجهت حل مسائل پیش آمده بهره گیرد و در مقایسه مسائل و راه

توانـد مسـائل رخ داده را   شود. بنابراین نه تنهـا نمـی  هاي موجود در محیط زندگی با نوعی تعارض روبرو میحلراه

دار کند. طبق نظر دیویی، تعارض با بازشناسی موقعیـت مسـئله  ه هیچ کمکی به توسعه علم نیز نمیحل نماید، بلک

-هاي شناختی براي تشخیص و تعیین اطالعات مرتبط آغـاز مـی  داري، تالشگردد. در هر موقعیت مسئلهآغاز می

هـا شـکل   اد متنـوعی از رشـته  اي است که با کمک تعدرشتهشود که این مقدمه نوعی از یادگیري اکتشافی و میان

ترتیب جریان فهـم عمیـق و   شود. بدینطور مداوم ارزیابی می کند که بههاي علمی جدید خلق میگیرد و بازدهمی

هـا و  بخشـی بـه نظریـه   اي انسجامرشته(. همچنین در فرایند میان1165گردد )نیلی احمدآبادي،معنادار فراهم می

اي تلقـی شـود. در مطالعـات    رشـته اي و میـان راهنمایی براي تمیز میان جستارهاي رشـته تواند اصول ها، میروش

اي، به جاي پرداختن به مباحث خرد و طرح یک یا چند نظریه یا روش، باید چگونگی کلنجـار رفـتن بـا    رشتهمیان

هـاي فـردي   تعدادها و قابلیـت هاي الزم براي شکوفایی اسنظر قرار داد. این رویکرد زمینهها را مداي از آنمجموعه

دانشجویان را فراهم آورده، به آنان چگونه فکرکردن، تصمیم گرفتن، سازماندهی افکار، تجزیه و تحلیـل، ترکیـب و   

هاي خود با زنـدگی واقعـی و بیـرون کـالس را     ها و آموختهارزشیابی را آموخته و ارتباط برقرار کردن میان دانسته

اي همیشـگی در  العمر و مداوم شده و عالقـه ها، یادگیري دانشجو به صورت مادامن فعالیتنماید. با ایامکانپذیر می

(. تحقیقـات نشـان   1166آید )احمدي، صمدي و نورآبادي، هاي ایجاد شده در ذهن وي به وجود مییافتن پرسش

وسـط فراگیـران آموختـه    شود، آن علوم به طور مؤثرتر تهاي درسی تلفیق میدهد وقتی یک علم با دیگر زمینهمی

یادگیري تالش بر آن باشد که وقتـی مطالعـه و بررسـی     -ترتیب، منطقی است که در فرایند یاددهیشود. بدینمی

اي رشتهتوان گفت مطالعات میانیک زمینه علمی مورد نظر است موضوعات دیگر نیز در مطالعه گنجانده شود. می

 1ش به فرایندي فعـال، پویـا و مـؤثر تبـدیل شـود. در همـین راسـتا؛ مـور        آورد تا آموزبسترسازي الزم را فراهم می

کنندگان در مصاحبه با شرکت 10به انجام رسانده و به بررسی پیشنهادهاي بدست آمده از 2007تحقیقی در سال 

و  1کـور  پرداخته و در جهت بررسی تغییر برنامه درسی در دانشگاه کلمبیـا ، ون  2کارگاه آموزشی در دانشگاه کلمبیا

هـاي  اي در برنامـه رشـته می پردازد. برخی از پیشنهادات ارائه شده شامل تلفیق و استفاده از مطالعات میان 4کانادا

باشد که  با بررسی نتایج حاصـل، ایـن پیشـنهادات در هرچـه     گیري و ارزیابی میدرسی دانشگاه و ساختار تصمیم

بـه بررسـی ابعـاد     1112نامه خود در سـال  نیز در پایان 7ود. دورلآمیز بها موفقیتبهتر کردن کیفیت این دانشگاه

التحصـیل از بیسـت دانشـگاه مثـل کلمبیـا، هـاروارد، واشـنگتون،        مختلفی چون وضعیت اشتغال دانشجویان فـارغ 
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منـد شـده بودنـد، پرداخـت . طبـق نتـایج و       ویرجینیا، النویز، تگزاز، استنفورد و مدیسون که از این رویکـرد بهـره  

شـان بـوده   التحصیالن مقطع لیسانس مرتبط با رشـته تحصـیلی دانشـگاهی   % فارغ62ارهاي بدست آمده، شغل آم

ایـن افـراد    %10انـد، بـه طـوري کـه     هایشان در دانشگاه محل تحصیل ابراز رضایت نمودهاست و از کیفیت آموخته

تـوان  ها مـی از دالیل موفقیت این دانشگاه باشند.ها میمشتاقانه خواستار ادامه تحصیل فرزندانشان در این دانشگاه

هـاي تفکـر   به ایجاد انسجام و رابطه میان موضوعات ارائه شده، و پیامد هـاي حاصـل از آن چـون تقویـت مهـارت     

زا اشـاره  هاي اسـترس هایی چون پشتکار و حفظ تعادل روحی در موقعیتتحلیلی، توسعه دید جهانی، رشد مهارت

 .(1166آبادي، )احمدي، صمدي و نور نمود

گیرد. چنانچه پروفسور توان گفت مطالب بیان شده، مورد تایید و تاکید قرار میبا بررسی پیشینه تحقیق، می

گیرد که بهترین برنامه براي پاسخگویی به نیازهاي فرد در برخورد با ( در تحقیقی نتیجه می1151) 1هینوت

( ضمن اهمیت دادن به ساختار هر یک 1151است. خلخالی ) ايرشتهمسائل جامعه، برنامه درسی تلفیقی و میان

دارد: الزم هاي منطقی این ساختار، بیان میدار حاصل از رعایت توالیاي و لزوم یادگیري معنیهاي رشتهاز نظام

ها و است تالش نمود تا قید و بندهاي رویکرد درون نظام آموزشی را به حداقل رسانده و شرایط انتقال آموخته

دهد که نشان می (1161هاي دیگر فراهم نمود. نتایج تحقیق سرکارآرانی )ها را به قلمرو نظامتعمیم محتاطانه آن

ها و ریزي درسی متناسب با نیازها، آسیباي در برنامهرشتهگیري از رویکرد تلفیقی و میانطراحی روش بهره

دار ریزي درسی و آموزشی، تبیین دقیق، روشن و جهتههاي برنامهاي ملی، درک همه جانبه از تنوع روشتوانایی

بینانه نتایج و اي، تجزیه و تحلیل واقعرشتههاي درسی مبتنی بر رویکرد تلفیقی و میانانتظارات از تغییر برنامه

داوري، توجه به تغییر نقش معلمان و اساتید از جمله راهکارهاي هاي اجراي آزمایشی برنامه بدون پیشپیامد

باشد. هاي درسی میتر نمودن برنامهها و امکانات و در عین حال اثربخشبرداري بیشتر از فرصتملی براي بهرهع

توان به سطح یادگیري اي میرشته( در پژوهشی دریافت که با استفاده از برنامه درسی تلفیقی و میان2002برور )

دادهاي گوناگون یادگیرندگان گام برداشت. وي آل دست یافت و در جهت بالفعل نمودن استعمطلوب و ایده

سازد که معلمان و استادان خاص هر رشته که از متخصصان آن درس هستند براي تدریس انتخاب خاطرنشان می

ها را با مطالب دیگر تشخیص داده و شوند تا با احاطه و اشرافی که بر آن مطالب دارند بتوانند جنبه تلفیقی آن

توان به رسد که با استفاده از سه فعالیت شناختی میدر تحقیقی به این نتیجه می (2007) 2تنااجرا نمایند. نیکی

اي یا تکرشتهاز عدم وجود دیدگاه تک اي مطلوب دست یافت. این سه فعالیت عبارتندرشتهبرنامه درسی میان

درسی تلفیقی. همچنین وي  موضوعی، توجه به فرایند تلفیق و در نهایت گنجاندن مطالب جدید در برنامه

اي نام برده و تاکید بر رشتههاي درسی میان( طی پژوهشی سه استراتژي را براي بهبود تدریس برنامه2007)
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 1ها براي اجراي مطلوب این نوع برنامه درسی دارند. در تحقیقی ایورس و ولستنهلماستفاده از این استراتژي

را به سبب  هااي در دانشگاهرشتهنشگاهی و استفاده از برنامه درسی میان( نیز بر تلفیق موضوعات درسی دا2005)

( در تحقیقی در رابطه با تغییر 2005)2مزایاي فراوان اثبات شده مورد تاکید قرار می دهند. الفسون و دیگران

بطه تنگاتنگی به این نتیجه رسیدند که باید بین مدرسه و دانشگاه را محوري، هاي درسی سنتی و موضوعبرنامه

وجود داشته باشد تا فراگیران را از همان ابتدا با دروس و رشته مورد عالقه تربیت نموده و آماده ورود به عرصه 

اجتماع و محیط کاري نموده و در جهت پربارتر نمودن نیروهاي کاري آینده برآییم. نیز به این نتیجه رسیدند که 

اي براي معلمان و رشتهدرسی تلفیقی و میانسازي و اجراي صحیح برنامههاي آموزشی الزم براي پیادهباید دوره

1اساتید در نظر گرفته شود. یونگ
آمیز برنامه درسی تلفیقی ( طی پژوهشی به دالیل عدم اجراي موفقیت2005) 

-محافظه نماید. یکی از دالیل عدم موفقیت، نحوه ادراک معلمان از این برنامه درسی وکنگ اشاره میدر هونگ

-محوري را به دانشمحور وفادار بوده و معلمباشد. معلمان هنوز به برنامه درسی رشتهها میکارانه عمل نمودن آن

-اي در هونگرشتهدهند که در نهایت سبب شکست اجراي برنامه درسی تلفیقی و میانآموز محوري ترجیح می

4کنگ شد. پرک
اي اشاره نموده و از رشتهرنامه درسی تلفیقی و میان( در تحقیقی به چگونگی اجراي ب2006) 

نماید که شامل: کمبود تحلیل نتایج بدست آمده، به عوامل مؤثر در عدم اجراي صحیح این برنامه اشاره می

هاي اجرایی و محدودیت هاي تئوریکی معلمان از این برنامه درسی، دیدگاه عملی معلمان از این برنامهچارچوب

گیرد که نقش معلمان و درک ایشان از برنامه درسی تلفیقی بسیار حیاتی بوده و . وي نتیجه میباشدآن می

 هاي آموزشی مراکز تربیت معلم گنجانده شود.هایی در همین راستا باید در دورهبرنامه

طوري . بهباشداي بسیار مهم و اساسی میرشتهدر این بین نقش معلمان و اساتید در اجراي صحیح رویکرد میان

به نقش حیاتی معلمان اشاره نموده، محافظه کاري و وفادار ماندن  2005در سال  7که تحقیقات یونگ و لم

محور و نیز عدم ادراک صحیح و کامل آنان از برنامه درسی تلفیقی را از عوامل هاي سنتی و رشته معلمان به شیوه

نگرش مثبت  .(1166انند )احمدي، صمدي و نورآبادي، دکنگ میآمیز این برنامه در هنگعدم اجراي موفقیت

ها اعتقاد هایی که به کارایی روشباشد. معلمها میکننده در اجراي موفق روشمعلم به عنوان عاملی تعیین

ها براي به کار بردن آنها کافی اند. آگاهی از چگونگی اجراي روشها را به نحو مطلوب به کار گرفتهاند آنداشته

ها باید ها باید در اولویت قرار گیرد. به منظور استفاده مؤثر از این رویکرد معلم، بنابراین تغییر نگرش معلمنیست

هاي علمی را که قصد شود، داشته باشند و رشتهها اعمال میدانش کافی در مورد محتوایی که تلفیق در مورد آن
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دار بین موضوعات مختلف باشند. تبیین ارتباطات معنامرتبط ساختن آنان را دارند، شناخته و قادر به کشف و 

  (.1،2007هاي تلفیق کارآموزي الزم و کافی دیده باشند )هایندهمچنین، باید در زمینه تکنیک

هاي اخیر، در اشکال مختلف آموزشی و اي در دههرشتههاي میاندهند که توسعه فعالیتها نشان میپژوهش

کاري هاي سازمانی با محافطهشود که برخی مدیریتبا وجود این، مالحظه میپژوهشی در حال گسترش است. 

(. این در 1166دهند )خورسندي، اي بودن حساسیت نشان میرشتهاي شدن و میانرشتهاي نسبت به میانویژه

در حال افزایش تري دارند، به تدریج اي، که سابقه و تجارب طوالنیرشتهاي از قلمروهاي میانحالی است که پاره

-رشتهاي هستند. یعنی در عین میانرشتهاي در قالب الگوهاي رفتاري میانگرایش به الگوها و ساختارهاي رشته

گیري است. با وجود ها، ساختارهاي جدیدي در حال شکلاي شدن دارند و از درون آناي بودن، گرایش به رشته

1( و دوالند1117) 2مله کالیناي، از جرشتهنظران میاناین، و به زعم صاحب
( براي دستیابی به رشد و 1165) 

اي بود رشتههاي میانسازي فعالیتورتر براي بهرههایی عملیحلاي، باید در جستجوي راهرشتهشکوفایی در میان

 .(1166)خورسندي، 

-فلسفه و تعلیم و تربیت غیراي در توسعه علوم بخصوص رشتهبا توجه به مطالب ارائه شده؛ نقش مطالعات میان

اي، به جاي پرداختن به مباحث خرد و طرح یک یا چند نظریه یا روش، رشتهدر مطالعات میان انکار است.قابل

-اي میرشتهنظر قرار داد. به این معنا که مطالعات میانها را مداي از آنباید چگونگی کلنجار رفتن با مجموعه

اي چون هاي رشتهها و روشهاي پدید آمده از طریق نظریهبخشی به بینشسجامبایست دربرگیرنده فرایند ان

هاي هاي الزم براي شکوفایی استعدادها و قابلیتاین رویکرد زمینه .(1165 فلسفه تعلیم و تربیت باشد )توفیقی،

، تجزیه و تحلیل، فردي دانشجویان را فراهم آورده، به آنان چگونه فکرکردن، تصمیم گرفتن، سازماندهی افکار

هاي خود با زندگی واقعی و بیرون از ها و آموختهترکیب و ارزشیابی را آموخته و ارتباط برقرار کردن میان دانسته

اي العمر و مداوم شده و عالقهها، یادگیري دانشجو به صورت مادامنماید. با این فعالیتپذیر میکالس را امکان

-اد شده در ذهن وي )بخصوص در زمینه فلسفه و تعلیم و تربیت( به وجود میهاي ایجهمیشگی در یافتن پرسش

هاي درسی تلفیق دهد وقتی یک علم با دیگر زمینه(. تحقیقات نشان می1166آید )احمدي، صمدي و نورآبادي، 

ند ترتیب، منطقی است که در فرایشود. بدینشود، آن علوم به طور مؤثرتر توسط فراگیران آموخته میمی

یادگیري تالش بر آن باشد که وقتی مطالعه و بررسی یک زمینه علمی مورد نظر است موضوعات دیگر  -یاددهی

آورد تا آموزش به اي بسترسازي الزم را فراهم میرشتهتوان گفت مطالعات میاننیز در مطالعه گنجانده شود. می

 فرایندي فعال، پویا و مؤثر تبدیل گردد.
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تعلیم و تربیت . شودمطرح می این دوله پیوند أتعلیم و تربیت مس و فلسفهه به اهمیت دو علم در این بین با توج

شود و ال دیگري مطرح میؤس "تعلیم و تربیت چیست؟"ال که ؤهنگام طرح این ست. له فلسفی اسأخود یک مس

اي به رشتهبین ،ايرشتهالی فلسفی است. به دلیل چنین قرابتی ؤو این خود س "انسان چیست؟"آن این است که 

در این میان برخی بر این اعتقادند که فیلسوف تربیتی  .(1161، )نلرت نام فلسفه تعلیم و تربیت شکل گرفته اس

بر عهده فیلسوف تعلیم و ت. اس خارج از حیطه وظایف او "چگونگی" شود و قلمرووارد می "چرایی"در قلمرو 

آیا باید "، "توانیم تربیت کنیم؟آیا می" "تربیت چیست ؟" "چیست؟ آدمی"االتی همچون ؤتربیت است که به س

هاي تربیتی و مکاتب فلسفی پیش از این به ارتباط نظریهد. پاسخ ده "چگونه باید تربیت کنیم؟"، "تربیت کنیم؟

 هر نظریه تربیتی بر بنیان تفکري فلسفی استوار است. نزدیک و عمیق فلسفه و تربیت اشاره شد. مسلماً

اي رشتههاي میاناي  فلسفه و تعلیم و تربیت ، طراحی دورهرشتهمهمترین راهکار براي بسط مطالعات میان 

-هاي بیناي مابین فلسفه و تعلیم و تربیت، زمینه براي مطالعات و پژوهشرشتههاي میاناست. با وجود دوره

ها به عنوان افراد متخصص در التحصیالن این دورهآید. از طرف دیگر، فارغاي در بستري مناسب به وجود میرشته

این زمینه، قادر به هماهنگی این گونه مطالعات در بین متخصصان و جامعه خواهند بود. با بررسی تحقیقات انجام 

شود که: براي رشد و توسعه علم الزم است بطور بنیادي در نظام آموزشی شده در این زمینه چنین استنباط می

کننده این هدف را بر  نمود. به عبارتی سیستم آموزشی، سیستم تربیت معلم و سایر شرایط مهیاتجدید نظر 

اي بنا نهاد تا فراگیرانی تربیت شوند که روز به روز بر حدود و ثغور علم افزوده و در جهت رشتهمبناي رویکرد میان

اي با علم تعلیم و رشتهبرقراري ارتباط میانحل مسائل بشري برآیند. در این بین با توجه به ماهیت علم فلسفه و 

تربیت، در افزایش کیفیت یادگیري از یکسو و توجه به سایر ابعاد این دو علم از سوي دیگر گام مؤثري برداشته 

 شود.می

 

 شناسیروش

یجاد اي در ارشتهاستنتاجی به تبیین کارکرد مطالعات میان -این پژوهش بر آن است که با رویکردي تحلیلی

 ها را مورد تحلیل قرار دهد.، پرداخته و چگونگی همپوشانی آنتربیت تعلیم وعلم  ه وفلسفپیوند میان علم 

 

 ها یافته

تربیت نوعی شکفتگی و از قوه به فعل درآوردن استعدادهاي نهفته انسان در جهت کمال مطلوب فرد و اجتماع 

آموزان در حل مشکالت و مسائلی است که در زندگی شباشد و یکی از وظایف نظام آموزشی، کمک به دانمی

هاي یابد که فعالیتاجتماعی با آن دست به گریبان هستند. سازمان فکري آدمی وقتی شکل گرفته و توسعه می
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ترین موضوعات مطالعاتی این  انسان موضوع تربیت و یکی از اساسیبینی شده باشد. الزم براي تحقق هدفی پیش

زمینه براي پرورش دادن و به فعلیت رساندن تمام  فراهم آوردن"ود. چرا که تربیت را ش علم محسوب می

نوع زندگی فردي و به  .(55ص مطهري،) "داند که خداوند بالقوه در نهاد او به ودیعت نهاده است استعدادهایی می

اي از ابهام  دي او هنوز در هالهباشد، بسیاري از ابعاد وجو تبع اجتماعی او نیز دائماً در حال تحول و دگرگونی می

 اي است.  العادهباقی مانده است. به همین دلیل علم تعلیم و تربیت نیز از جهات مختلف داراي پیچیدگی فوق

-گسترش دامنه مجهوالت در زمینه ، نوآوري و ابداعات علمی،افزایش سطح آگاهی بشرتوجه به  امروزه بااز طرفی 

از میان برداشتن مرزهاي مصنوعی ایجاد هاي مختلف دانش و تغییر ماهیت مسائل از حالت تحلیلی به ترکیبی، 

ناپذیر است. ها نه تنها الزم، بلکه امري اجتنابشده میان علوم مختلف به منظور شناخت و استفاده بهینه از آن

ه یکدیگر یا تلفیق کامل آنها، متضمن این معنی بندي موضوعات نزدیک ب اي به مفهوم گروه رشتهرویکرد میان

در آموزش و  گرفت. بلکه از موضوعات مجزا و تلفیقی هر دو دیدگاه  اي را نادیده  هاي رشته نیست که باید نظام

این رویکرد در اصل شامل سازماندهی  (.1166درک مناسب جهان پیرامون، بهره برد )خنجرخانی و دیگران، 

اصول نسبتاً عام در  همچنین   و  سازد تا با اصول کلی بسیار عاممی  هایی را فراهمتآموزش است که فرص

و اصول بسیار جامع و   شامل قلمروهایی با مفاهیم  که  ممکن، آشنا شد تنوع  برخوردار از بیشترین  قلمروهایی 

ي مثال، علم تعلیم و تربیت یا علم اي وجود دارد؛ برا رشته بر ضرورت مطالعات میان زیادي   گسترده هستند. دالیل

باشد که با توجه به گستردگی کاربردشان براي مطالعات امروز، مطرح می  فلسفه از علوم اساسی جهان

محتوا در زمینۀ   نوع حال، این رویکرد نتیجه منطقی درهم تنیدن همه  هستند؛ در عین اي مناسب  رشته میان

 (. 1167العمر است )شعبانی،  آموزش مادام

-سازد و هم این امکان را براي ما فراهم میاي هم ما را با ابعاد تاکنون از نظر دورمانده پدیده روبرو میرشتهمیان

تر مساعد هاي ابتکاري و ترکیبی تازهبنديهاي سنتی علوم فراتر رویم و فضا را براي تقسیمبنديآورد که از تقسیم

 (.1165پور، کنیم )علوي

باشد که اي مطرح میرشتهاي میانهاي علوم و به عنوان مقولهفلسفه به عنوان هسته بیشتر رشتهاز سویی علم 

تعلیم و تربیت از جمله مباحثی است که قدمتی به درازاي  همچنین علم شود.هاي مختلفی از آن منتج میرشته

است که نیازمند تربیت است تا به  زیرا انسان تنها موجودي ،دلیل این امر نیز آشکار استد. اندیشه فلسفی دار

تربیت فرایندي است که بواسطه آن میراث فرهنگی و معلومات بشري به  تعلیم ود. کمال انسانیت خویش برس

هایی است که بواسطه آنها یک نسل به عبارت دیگر در حوزه تعلیم و تربیت سخن از فعالیتد. یابانسان انتقال می

 علمبا بررسی دو  (.1150، دهد )اسمیتراث بشري را به نسل دیگر انتقال میعلوم و فنون و در یک کالم می

له فلسفی أتعلیم و تربیت خود یک مسکه در این بین،  شودمطرح می دواینله پیوند أمس ،تعلیم و تربیت و فلسفه
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 گیرينتیجه

جمله تعلیم و تربیت از توان هر یک از انسان ماهیتی پیچیده دارد و به تبع آن پرداختن به مسائل انسانی و از 

اي ضروري است. عالوه بر این، پیچیدگی در رشتهگیري از رویکرد میانهاي علمی خارج است و لذا بهرهرشته

تري را به بار آورده است. این مسائل به طور مستقیم و غیرمستقیم در عرصه تعلیم و عصر حاضر مسائل پیچیده

اي است. همچنین پدیده انسانی امري کلی رشتهها مستلزم دیدگاه میانیارویی با آنباشد و روتربیت مطرح می

چنان ي اجتماعی آنواقعه یا پدیده هاي علوم انسانی در برابر آن جاي خاصی دارند.است که هر یک از رشته

اي دیگر توجیه کنیم هطور جداگانه و بدون در نظر گرفتن جنبهپیچیده است که اگر بخواهیم یک جنبه آن را به

نماید. بنابراین براي شناخت و تبیین همه جانبه انسان، همکاري بسیاري از علوم ضرورت دارد و کاري ناممکن می

 هاي مختلف همکاري وجود داشته باشد. باید بین متخصصان رشته

هـا در آمـوزش عـالی    آورياي در زمـره نـو  رشتهعبارتی نگاه میانهاي مختلف یا به ها و دروس دانشترکیب رشته

المللی اسـت و ارتقـاي کیفـی آمـوزش عـالی بـه ارائـه و اجـراي         شود. این موضوع ضرورتی ملی و بینمحسوب می

گونه دروس، براي پاسخگویی هر چه بیشتر بـه نیازهـاي جامعـه بسـتگی دارد. توسـعه و نـوآوري،       آمیز اینموفقیت

ها به تبادل گسـترده آرا و  هاي نوآورانه در همه رشتهطلبد. فعالیتیگرایی علمی را ماي و کثرترشتهفناوري میان

هـاي علمـی   نظري ذاتی حاکم بر سـاختار عقاید بستگی دارد. در این میان، توسعه سازوکارهایی براي غلبه بر تنگ

عـام و   طـور (. زیرا براي حل بسیاري از مسائل و مباحث مطرح در زمینه علوم به1166یک ضرورت است )آراسته، 

اي برقـرار گـردد.   رشتهگذاران آموزشی نوعی رابطه میاننظران و سیاستطور خاص باید بین صاحبعلوم انسانی به

اي را بـراي کسـب   کننـد و زمینـه  ها براي توسعه علوم از طریق پژوهش، آمـوزش و تحصـیل، خـدمت مـی    دانشگاه

هـاي کسـب کـرده را بـه صـورت      ها و مهارتجامعه، آموختهنمایند تا افراد بتوانند در هاي الزم فراهم میصالحیت

اي است. این دیـدگاه، در بسـیاري از   رشتههاي نیل به این هدف، برنامه درسی میانکاربردي پیاده نمایند که از راه

نـورد راي  "هاي صنعتی مانند آلمان نیز مغفول مانـده اسـت. بنـا بـه گـزارش وزارت علـوم در       کشورها حتی کشور

آلمان، اگرچه تلفیق از نظر نظري ضروري است، ولی در عمل بـه آن توجـه نمـی شـود چـون متخصصـان        "نوست

شـود تـا   اي بـودن باعـث مـی   رشـته هاي دیگـر تـدریس کننـد. میـان    رشته کمتر حاضرند با همکارانشان در رشته

اشـند و مشـکالت را از   اي داشـته ب رشـته هاي متفاوت درکی جامع و مرتبط با موضـوع میـان  یادگیرندگان از رشته

 (.  1165زوایاي مختلف بررسی نمایند )نیلی احمدآبادي،

انکار است. زیرا با فراهم آوردن قابلاي در توسعه علوم غیررشتهبا توجه به مطالب ارائه شده؛ نقش مطالعات میان
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دگی، فراهم ساختن محیط هاي عینی زنگیرنده در زمینه و فضاي موقعیتقرار دادن یاد -هاي این پیشرفت زمینه

نفس و بهدار، تقویت نمودن یادگیري مشارکتی، ایجاد و تحکیم اعتمادمناسب براي یادگیري یکپارچه و معنا

کاوشگري در یادگیرندگان، عمیق و گسترده ساختن مفاهیم علمی و در عین حال فراهم  پرورش روحیه اکتشاف و

انسجام بین تجربیات فراگیران، فعال و درگیر ساختن یادگیرنده در  ها، ایجاد پیوستگی ونمودن امکان تعمیم آن

جریان یادگیري، پردازش آگاهانه و فعال اطالعات و نیز تسهیل نمودن فرایند تفکر و حل مسأله، فراگیر پژوهش

گام در بهحل برآمده و گامبینی تمام در جهت یافتن راههاي مبهم با روشنمحور بار آمده، در مواجهه با موقعیت

اي در هاي مختلف رشتهاي همکاري و همراهی دیدگاهرشتهکند. به بیانی دیگرمیانجهت گسترش علم حرکت می

اندازهاي مندي از چشمها و همچنین فراهم نمودن امکان بهرهراستاي رسیدن به نقاط اشتراک فهم از پدیده

شود. به عبارت دیگر تمامی این ها را شامل میبه پدیدهاي براي نگریستن انداز مطلوب رشتهدیگري غیر از چشم

 شوند تا فاصله میان علوم تا حد ممکن کاهش یابدموارد گردهم آمده و سبب می

هاي اي فلسفه و تعلیم و تربیت، طراحی دورهرشتهشایان ذکر است مهمترین راهکار براي بسط مطالعات میان

هاي علمی، زمینه اي مابین فلسفه و تعلیم و تربیت و سایر رشتهرشتهمیانهاي اي است. با وجود دورهرشتهمیان

التحصیالن این آید. از طرف دیگر، فارغاي در بستري مناسب به وجود میرشتههاي بینبراي مطالعات و پژوهش

صان و جامعه ها به عنوان افراد متخصص در این زمینه، قادر به هماهنگی این گونه مطالعات در بین متخصدوره

اي متاثر از رویکرد استنتاجی به رشتهگیري نمود که مطالعات میانتوان چنین نتیجهخواهند بود. در نهایت می

توان از یک حوزه معرفتی مثل فلسفه است و منظور ما از رویکرد استنتاجی این است که از طریق این رویکرد می

رفتی مثل تعلیم و تربیت استنتاج کنیم. سخن آخر اینکه با فراگیر هاي معهایی را براي دیگر حوزهفلسفه، داللت

توان گام موثري در جهت حل مسائل مطرح جامعه برداشته و به اي،  میرشتهشدن استفاده از مطالعات میان

هاي آموزشی )عمومی و عالی( غیر قابل انکار نماییم که در این بین نقش نظامسوي توسعه مرزهاي دانش حرکت 

 باشد.می

 

Interdisciplinary Studies and its Function in the Link between Philosophy and Education 

Soolmaz Nourabadi (Ph.D) 

  

Interdisciplinary studies has effective role in facilitating and solving problems and issues. With the 

integration of different disciplines, removed the artificial borders between them and contribute to 

the development of the new view. The role of interdisciplinary studies is undeniable. This article 

has been review the different aspects of interdisciplinary studies and noted the function of the link 

between Philosophy and Education and employing the analytical – descriptive method. The finding 

indicates that given the complex nature of human beings and extent of education, outside utilization 

of interdisciplinary approach is essential. Since the philosophy of education is discussed as the core 
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of the most humanities disciplines; the use of inductive approach has been discussed in knowledge 

areas. 

Keywords: Interdisciplinary, Interdisciplinary Studies, Philosophy, Education.  
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فصلنامه «. اصالحات برنامه درسی ملی ژاپن با تاکید بر رویکرد تلفیقی(. »1161) .سرکارآرانی، محمد رضا -

 . 75-61صص ، 1شماره، سال اول، هاي آموزشینوآوري

«. هاي درسی در حوزه علوم انسانی طراحی و ارائه رویکرد جامع تلفیق برنامه (. »1167شعبانی، زهرا. ) -

 گره ملی علوم انسانی.. کنراهکارهایی براي ارتقاء علوم انسانی در کشور

. چاپ اول، تهران: پژوهشکده ايشناسی مطالعات میان رشتهمبانی نظري و روش(. 1165پور، محسن. )علوي -

 مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
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. مترجم: محمدرضا دهشیري، تهران: ايرشتهآموزش دانشگاهی و مطالعات میان(. 1166) کوله، نیکول رژ. -

 ی و اجتماعی.پژوهشکده مطالعات فرهنگ

  .صدراتهران:  .تعلیم و تربیت در اسالم(. 1114) .مطهري، مرتضی -

اي در رشتهگذاري توسعه برنامه درسی میانمالحظات اساسی در باب سیاست(. »1166مهرمحمدي، محمود. ) -

، 1 شماره ، سال اول،اي در علوم انسانیرشتهفصلنامه مطالعات میان، «آموزش عالی از منظر فرایند تکوین

  . 1-16صص

 ت. انتشارات سمتهران: فریدون بازرگان،  :ترجمم .آشنایی با فلسفه آموزش و پرورش (.1155. )نلر. جی اف -

فصلنامه ، «اي از منظر مباحث علوم تربیتیرشتهجایگاه علوم میان(. »1165نیلی احمدآبادي، محمدرضا. ) -

 . 11-17صص ،1شماره ، سال اول، اي در علوم انسانیرشتهمطالعات میان

: ترجم، م« ايطراحی برنامه ها و مواد آموزشی به شیوه تلفیقی و میان رشته(. »1151هینوت، اچ.دي. ) -

 .  101-116 صص ، 7، سال دوم، شماره مسلسل ریزي در آموزش عالیفصلنامه پژوهش و برنامهمرتضی خلخالی. 
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