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دربابمجلهانجمنفلسفهتعلیم
وتربیتایران
دکتر خسرو باقری
(رئیس انجمن فلسفه تعلیییو و تیربییی
ایران و استاد دانشگاه تهران)

خبر راه اندازی مجله انجمن فلسفه تعلیم و تربیییا اایراا را
می تواا خبری تلخ و شیران دانسا .شیران اسیا از نا روی
که نشانی از به ثمر نشستن تالش دوستاا انجمن اسیا و از نا
روی که ارگانی اسا که نخسیتییین بیار و بیه ،یراییا یای
واژه ای برای انداشه های فلسفی در عر،ه تعلیییم و تیربیییا
می گشااد و از نا روی که با گشودا اان ااگاه وایژه میی تیواا

انتظار داشا که مجله ای تخصصی با تیمیرکیر بیر مسیا ی و
مبایث تعلیم و تربیا در ااراا انتشار اابد و سیمیم خیود را در
عر،ه ملی و مانی اان رشته رقم برند و از نا روی کیه نیاایی
اسا که ندای فلسفه تعلیم و تربیا را شنیدنی خیواهید کیرد و
،داهای گسسته را به هم خواهد پیوسا و سمفونی فاخیری از
تعلیم و تربیا به ا را خواهد نورد تا معلماا و دسیا انیدرکیاراا
تعلیم و تربیا شکوه و ژرفای کاری را که می کینینید بیه گیوش
خواش بنیوشند.
اما تلخ اسا
از نا روی که بیم نا میرود ظرف تمی داگری بر سفره عیلیم
و انداشه اان سرزمین نماده شود و از نا روی که اان تلخ کامیی
را مدتی اسا بر ذا قه خواش ایساس میکنیم و به رأی العییین
میبینیم که علم وااا در فراگرد دگرداسی دهشتناکی افیتیاده
اند که به زودی نناا را به سوداگرانی بدل خواهد کرد کیه عیلیم را
بماای نمینمند مگر نا که بماای داشته باشد و بمیانیه ای بیرای
ارتقای عالماا و دانشگاه هااشیاا فیراهیم نورد و از نا روی کیه
سوگمندانه ،فحه شطرنجی که اان رقابا سوداگیراا نیوبیازار

علم را به نمااش می گذارد مجلههای علمی و پیژوهشیی اسیا
که در ننما اسمها مسماای ندارند و تکرار ننما بر نا،یۀ مقالیه هیا
تنما پژواکی اسا برای ثباِ نام “ اسم یوایانیی کیه از مسیمیا
غافلند” و هممه ای اسا برای نا که نالۀ نراری را کیه از اخیال
پژوهش بازمانده در یلقوم بخشکاند.
با اان همه در کارزار اان تلخی و شیرانی بااد که به هرایمیاِ
تلخی امید بسا و بداا هما گماشا که اأس از ابلیس اسیا و
در کا ِر تلبیس .از همین رو اسا که شیرانیی ااین خیبیر را بیرتیر
مینمیم و نا را شادمانه به دوستاا انجمن تمنیا می گوایم و از
نناا می خواهیم که با ،د گام پیش نمینید و بیا ،یفیا دسیا
بفشارند و با ،البا قلم بگردانند تا بر امیدهاای که به شیراینیی
اان خبر بسته اام ناا شوام .اان نوشتار فراخوانی اسا کیه از
هم اکنوا همه دوستاا انجمن را دعوت به نگیارش میی کینید تیا
گراده های قلم خواش را برگیرند و به اان مجلیه بسیریارنید تیا
نشراه ای در خور فیلسوفاا تعلییم و تیربیییا ااین سیرزمییین
بیافرانند.

جناب آقای دکتر علیرضا صادق زاده قمصری؛
انتصاب نابعالی را به عنواا ” معاوا فرهنگی دانشگاه فرهنیگیییاا“ از طیرف
تمامی اعضای انجمن فلسفه تعلیم و تربیا تبراک عرض مینماایم و توفیی
روز افرواتاا را خداوند مناا خواستارام.

جناب آقای دکتر خسرو باقری؛
انتصاب نابعالی را به عنواا ” عضو هیئا تحراره دااره المعارف بیین الیمیلیلیی
فلسفه و تئوری تربیتی“ از طرف تمامی اعضای انجمن فلسفه تعلیم و تیربیییا
تبراک عرض مینماایم و توفی روز افرواتاا را خداوند مناا خواستارام.

جناب آقای دکتر محمود مهرمحمدی؛
انتصاب نابعالی را به عنواا ”سرپرسا دانشگاه فرهنگیاا“ از طرف تیمیامیی
اعضای انجمن فلسفه تعلیم و تربیا تبراک عرض می نماایم و تیوفییی روز
افرواتاا را خداوند مناا خواستارام.

جناب آقای دکتر بختیار شعبانی ورکی
انتصاب نابعالی را به عنواا ” عضو هیئا تحراره دااره المعارف بیین الیمیلیلیی
فلسفه و تئوری تربیتی“ از طرف تمامی اعضای انجمن فلسفه تعلیم و تیربیییا
تبراک عرض مینماایم و توفی روز افرواتاا را خداوند مناا خواستارام.

جناب آقای دکتر سعید ضرغامی
ارتقا نابعالی به مرتبه ”دانشیاری“ را از طرف تمامی اعضای انجمن فلسفه تعلیم و
تربیا تبراک عرض مینماایم و توفی روز افرواتاا را خداوند مناا خواستارام.

دکتر مراد یاری دهنوی
(دبیر اجرایی همایش و عضو هیئ علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان)

نوید رویش و پاالیش اندیشههایی در باب فلسفه تربیت دینی و تربیت اخالقی در همایش دیار کرمان
نماای از اادماا کعبه در دانشگاه شمید باهنر کرماا

نواد رواش و پاالاش انداشه هاای در باب فلسفه تربییا
دانی و تربیا اخالقی در همااش داار کرماا
در سااه سار ابر ریمیا خیدا و تیالش و هیمیا اعضیای
خانواده فلسفه تربیا در ااراا به نظر می رسد کیه درخیا
انداشه فلسفه تربیا سال به سال و بمار بیه بیمیار رو بیه
شکوفاای و باروری بیشتر می رود .چیه نیمیالیی کیه روزی
بیخانه و بیگلداا بود و بسی غراب مینمود اانک یاایی
در گوشه بوستاا ورشوی پااتخا اافته اسا خی دوستاا
و ااراا باوفاای پیدا کیرده اسیا کیه میاهیانیه در یمیعیی
بیتکلف به گفاوگو می نشینند ،یاییب شینیاسینیامیه و
خبرنامه شده اسا و همااش بماراا بمانهااسا برای به بار
نشستن بذر انداشه یلقه دوستاا نا در سااهاش.
دبیرخانه پنجمین همااش ضمن سراس از مشارکا فعال
اساتید دانشجوااا تحصیالت تکیمیییلیی و پیژوهشیگیراا
دانشگاهها یوزههای علمیَه و مؤسیسیه هیای نمیوزشیی و
پژوهشی به اطالع میرساند که با اتمام زماا ارسال چکییده
تفصیلی تاکنوا نرداک به چمار،د و پنجیاه چیکیییده بیه
دبیرخانه همااش ارسال شده اسا که نوادبیخیش روایش و
پاالاش انداشه هاای در باب فلسفه تربیا دانی و تیربیییا

”نقشانجمنفلسفهتعلیموتربیتدررفع

انجمندردیارخوزستان

چالشهاومسائلکشور“تدوینشد.
با نغاز فعالیا دولا داد کمیسیوا انجیمین هیای عیلیمیی
ااراا از انجمن های علمی فعال کشور درخواسیا نیمیود تیا بیا
هدف افرااش تعام دولا و انجمنهای علمی تیخیصیصیی در
تدوان کتابی مشارکا نمااد که در نا هر انجمن به چالیش هیای
اساسی کشور در یوزه تخصصی خود پرداخته و نقش خیود را
در اان میاا تبیین نمااد .از سوی داگیر چیالیش هیای انیجیمین
مربوطه نیر در تعام با دولا مورد اشاره قرار گیرد.
در اان راستا با تالش اعضای انجمن بیه وایژه خیانیم دکیتیر
نرگس سجاداه (عضو هیئا مداره انجمن و عضو هیئا علمیی
دانشگاه تمراا) گرارش مربوطه تدوان و تنظیم گرداد که نتییجیه
مورد تو ه کمیسیوا قرار گرفا و مقرر گیرداید کیه در فصیلیی
داگانه در کتاب مربوطه منتشر شود.
گرارش تمیه شده به بیاا چالش های تخصصی یوزه فلسفه
تعلیم و تربیا و تعام دولا و انجمن فلسفه تعلیم و تیربیییا و
نقش نفرانی هر اک در رفع چالش های متقاب اختصاص اافتیه
اسا.
در اان گرارش چالش ها و مسا کشور در ییوزه فیلیسیفیه
تعلیم و تربیا در دو بخش مورد ”چالش ها و مسیا ی کشیور در
بخش فرهنگ و نموزش -سطح عمومی“ و ”چالش ها و مسیا ی
فرهنگ و نموزش کشور -سطح واژه زارنظام های تربییا“ میورد
بحث قرار گرفتهاند از مله وابستگی برنامه ها به مداراا ارشید
ضعف در نظام های ارزاابیی عیمیلیکیرد فیقیداا سیازوکیارهیای
مشخص در تعام دولا و نمادهای میردم سیاالر نیاسیازگیاری
سیاسا های مختلف معطوف به فرهنگ و نموزش نقص نیظیام
داده ها و اطالعات تعام بیمارگونه پژوهش و سیاستگیراری (در
سطح عمومی) و چالش های نظری و راهبیردی عیدم بیرنیامیه
راری در بخشمیای تیربیییا نیییمیه رسیمیی و غیییررسیمیی
دشواری های عملی پیش روی تحول در نظام نموزش و پیرورش
دشواریهای نظری پیش روی تحول در نظام نموزش و پیرورش
پراکندگی نظام پژوهش دانشگاهی و برادگی نا از نظیام نمیوزش
و پرورش ضعف های محتواای و ساختیاری در نیظیام تیربیییا

اخالقی میباشد.
دبیرخانه همااش در تالش اسا تا با کمک اعضای کمیته
علمی و داوراا همااش نتااج اولیه داوری چکیییده هیا را تیا
نیمه دی ماه به اطالع پژوهشگراا ار مند برساند .بیدایمیی
اسا که رسیدا به چنین هدفی در گروی همکاری بیدراغ و
سراع عراراا نامبرده میباشد.
راارنی دبیرخانه همااش با ،ایبنظرانی از دانشگاههای
داگر کشورهای ماا ما یضور در ااین هیمیاایش بیه
عنواا سخنراا ا،لی همچناا ادامه دارد .خوشبیخیتیانیه
سرکار خانم دکتر نا پیلگرا مدرس و پژوهشیگیر دانشیگیاه
استکلمم سو د پذارفتهاند که در اان همااش یضور اابند و
سخنرانی با موضوع ”گفتگو و تربیا دانی“ ارا ه نمااند .بیه
عالوه کارگاهی هم در اان زمینه برگرار نمااند.
دبیرخانه همااش از پیشنمادهای عیلیمیی فیرهینیگیی و
ا راای همه اعضای خانواده فلسفه تربیا یمیا غینیای
علمی و ا راای همااش پنجم در دانشگاه شیمییید بیاهینیر
کرماا استقبال میکند.
انجمن فلسفه تعلیم و تربیا ااراا
شاخه کرماا

معلم عدالا تربیتی چالشهای برنمده از تحوای گیراایی هیای
،ورت گرفته در گذشته و مغفول ماندا نموزش عالی (در سیطیح
واژه زارنظامهای تربیا).
نقش انجمن فلسفه تعلیم و تربییا در رفیع مسیا ی کشیور
چنین ذکر شده اسا تعراف طرح های تحقییقیاتیی سیییاسیا
پژوهی در بخش نموزش و فرهنگ تشکی هستههای نظارتیی و
مشورتی تدواین و ا یرای نیظیام هیای ر،ید پیژوهیش هیای
دانشگاهی ااجاد بانک اطالعاتی متخصصاا تعلیم و تیربیییا
ساماندهی گروهمای تحقیقاتی متیمیرکیر بیر مسیا ی نیظیری
راهبردی ساماندهی کارگاهها و دورههای نموزشیی کیوتیاه میدت
توانمندسازی معلماا و مداراا و ااجاد اتا های فکیری یمیا
تااید پیوسا نظری-تربیتی برنامه ها و سیاسا گراری ها
مسا و چالش های پیش روی انجمن نیر عبیارتینید از عیدم
برخیورداری از امیکیانیات الزم بیود یه انید انیجیمین میانیع
یضورهای بین المللی عدم پذارش مر عیا علیمیی انیجیمین
توسط نمادهای مرتبط با نموزش و فرهنگ و ود انتظارات ناظیر
به مشروعیییا بیخیشیی از سیوی نیمیادهیای دولیتیی خیال
سازوکارهای قانونی ارتباط انجمن با نمادهیای سیییاسیتیگیرار و
دسا اندرکار عدم برخیورداری از فصیلینیامیه هیای عیلیمیی-
پژوهشی متناسب مشخص نبودا ااگاه قیانیونیی فیعیالیییا
اعضای هیات علمی در انجمن
در بخش نقش دولا در رفع چالشهای انجمن نیر موارد ذای
اشاره شد اختصاص کمک های مالی متنیاسیب بیه انیجیمین و
فراهم سازی امکانات یداقلی برای نا مسیاعیدت انیجیمین در
برقراری ارتباطات بین المللی نمادانه سازی مر عییا عیلیمیی
انجمن در سیاستگراری تدوان و اییای سازوکارهیای قیانیونیی
ارتباط انجمن با نمادهای دولتی و سیییاسیتیگیرار میقیابلیه بیا
انتظارات مشروعیا بخشی در مجموعههای دولتی تسمییی و
تسراع شک گیری فصلنامه علمی-پژوهشی انجمن و کیاهیش
بروکراسی یاکم بر نا تدوان قوانین تشواقی تسمی گر فعالییا
اعضای هیات علمی دانشگاهها در انجمن.
3

اکی از واژگیهای انجمن فلسفه تعلیم و تربیا ااراا فعیال
شدا شاخههای استانی از مله در استاا خوزستاا اسا.
دانشگاه شمید چمراا اهواز به عنیواا قیطیب عیلیمیی ااین
استاا دارای چمار عضو عیئا علمی در یوزه فلسفه تعلیم
و تربیا (دکتر مسعود ،فاای مقدم دکتر سیید مینیصیور
مرعشی دکتر پروانه ولوی و دکتر سید یالل هیاشیمیی)
اسا .دکتر محمد یعیفیر پیا سیرشیا (اسیتیاد تیمیام
بازنشسته گروه علوم تربیتی) نیر با گیروه میذکیور در امیر
تدراس همکاری دارند.
اان دانشگاه در دو مقطع کارشنیاسیی ارشید و دکیتیری
فلسفه تعلیم و تربیا به تربیا دانشجو میپردازد.
اخبار انجمن فلسفه تعلیم و تربیا شاخه خوزستیاا را
میتوانید از وبالگ ” “http://pesiscu.blogfa.comپیگیری
نمااید.

گزارشی از روند تدوین دانشنامه فلسفه تعلیم و تربیت ایران
به نظر گیرالدلی و پیترز [ )1111 ( ]1که خود از وایراسیتیاراا
ا،لی دانشنامه اانترنتی فلسفه تعلیم و تربیا هستند از مییاا
همه نظام های نموزشی و نثار مر ع – مانند فرهنگ لغا ها []2
اطالعات عمومی [ ]3فرهنگها [ ]4اطلسها [ ]5و راهنماها []6
”دانشنامه“ [  ]7تنما مر عی اسا که هدفش تمیه ایک نیظیام
امع و کام از دانش مو ود در یوزه اا یوزههای خاص بیوده
اسا اگر چه ا،ول راهنمای مشخصیی بیرای دسیتیه بینیدی
مدخ ها اا تنظیم محتوا ارا ه نشده اسا.
در یوزه تعلیم و تربیییا بیه میعینیای عیام
دانشنامه های مختلفیی در سیطیوح میتینیوع
منتشیر شیده اسیا .مشیخیصیات بیرخیی از
مممتران ننما در ذا میناد  -1دانشنامه سه
لدی مبانی ا تماعی و فرهنیگیی تیعیلیییم و
تربیا که به،ورت الفباای تنظیم شده اسا اما
راهنمای موضوعی هم در ابیتیدای هیر کیدام از
مجلدها در نظر گرفته شده اسا -2 .دانشنامه
ابعاد دانی اخالقی و معنوی تعلیم و تیربیییا.
اان دانشنامه به،ورت موضوعی در یوزه های
ااد شده به،ورت تخصصی مقاالتی به نگارش
در نمده اسا و  -3دااره المعارف نمیرایکیاایی
تعلیم و تربیا نیر دااره المعارفی سیه یلیدی
اسا که به،ورت الفباای تنظیم شده اسا.
نمونه داگر دانشنامه مطالعات بر نامه درسی
اسا با وایراسیتیاری کیرایج کیرایدل [ ]8کیه
به،ورت الفباای در اک لد تنظیم شده اسا.
نمونههای قاب تو ه دانشنامه نگاری –الیبیتیه بیا سیطیوح
متفاوت -در عر،ه فلسفه تعلیم و تیربیییا بیه طیور خیاص را
میتواا چند مورد دانسا
*مفاهیم کلیدی در فلسفه تعلیم و تربیا اان کتاب به ،یورت
الفباای تنظیم شده اسا و برخی از مممتران موضوعات تعلیم و
تربیا را در قالب واژگاا و ا،طالیات توضیح داده اسا.
*مورد داگر دانشنامه فلسفه تعیلیییم و تیربیییا اسیا کیه
به ،ورت الفباای تنظیم شده اسا و موضوعات متنیوعیی را در
یوزه فلسفه تعلیم و تربیا در بر دارد و در مقااسه با اثر قبیلیی
یجم وسیع تری دارد.
*مورد داگر وب سااا دانشنامه فلسفه تعلیم و تربیا اسیا
که میش پیترز و پاو ولو گیرادلی که به،ورت الفباای مقاالتیی
را در موضوعات مختلف تنظیم کرده اسا
اولین رقه های انجام چنین کاری به دلی روابطیی کیه بیا
بنیاد دانش نامه نگاری ااراا و ود داشا و فر،تی که در گیروه
فلسفه تعلیم و تربیا دانشگاه خوارزمی به و ود نمده بود زده
شد در طی چندان نشسا که گروه فلسفه تعلیم و تیربیییا بیا
بنیاد داشا مقرر شد طریی نماده شود و در اختیار بنیییاد قیرار
گیرد بنیاد اان طرح را که بیشتر شرح وظااف طرفیین و میییراا
مشارکا مالی را شام میشد مورد تأاید قرار داد مدتیی طیول
کشید تا ر یس دانشگاه خوارزمی و ر یس دانشکده رواا شناسیی
و علوم تربیتی یاضر به پذایرش چینییین مشیارکیتیی شیونید
دانشگاهها ماا اند از ساار سازمااهیا وزارت خیانیه هیا بیود یه
دراافا کند نه اانکه پول برردازند .در هر ،ورت ارزش و گسیتیره
اان کار در شد و سر انجام اان قرار داد به امضا رسید.

اولین اقدام پس اان قرارداد راارنی با انجمن فلسفه تعلیم و
تربیا ااراا برای همکاری و مشارکا بیود .در طیول یلیسیات
متعدد و رفع برخی ابمامات انجمین میاای بیود کیه در تیدواین
دانشنامه مشارکا رسمی داشته باشد .به همین دلی قیراردادی
الحاقی تنظیم و در چند لسه بر روی مادهها و تبصره هیای نا
بحث شد و مقرر شد انجمن نیر مشارکا مالی داشیتیه بیاشید.
انجمن همچنین در شورای علمی انتیخیاب شیورای عیلیمیی

دکتر یحیی قائدی
عضو هیئ

علمی دانشگاه خوارزمی

دانشنامه نیگیاری اایراا
مستقر شد و کارشناسی نیر برای انجام امور دبیر خانه تعییین
گرداد .سرکار خانم سلطانی کلیه امور مربوط به دبیییر خیانیه و
تنظیم ،ورت لسات و  ...را انجام میدهند .ناب نقای محسن
بملولی از همکاراا بنیاد مسئول پی گیری و تمیه منابع مرتبط با
دانشنامه هستند و تا کنوا توانستهاند بخشی از منابع داخلیی و
خار ی را تمیه کنند .پوستر اولیه نیر تمیه گیرداید کیه هیدف نا
اطالع رسانی و یساس کردا امعه فیلیسیفیه
تعلیم و تربیا بود.
همرماا با دو فعالیا فو از ناب نقای دکیتیر
برخورداری خواسته شد که تا قب از تشیکییی
اولین لسه شورای علمی در تاراخ 12/6/27
پیش نواس اولیه از وضعیا دانش نامیه هیای
فلسفه تعلیم و تربیا در دنییا چیه بیه ،یورت
مسییتییقیی و چییه بییه ،ییورت بییخییشییی از
دانشنامه های دایگیر تیمیییه و فیمیرسیتیی از
مدخ های اولیه را ارا ه نمااند.
شورای علمی دانشنامه فلسفه تعلیم و تربیا
تا کنوا هفا لسه تشیکییی داده اسیا .در
لسه دوم سر مدخ های ا،لی به تصیوایب
رسید  -1ماهیا فلسفه تعلییم و تیربیییا -2
فیلسوفاا تعلیم و تربیا -3فلسیفیه نمیوزش
رشتهها -4مدخ های موضوعات  -5مکاتب
فلسفه تعلیم و تربیا  -6روش های فلیسیفیه
تعلیم و تربیا و  -7تاراخ تیعیلیییم و تیربیییا
تاکنوا  13مدخ از روش های پژوهش در فلسیفیه تیعیلیییم و
تربیا  26مدخ موضوعات تعدادی از مدخی هیای میکیاتیب
فلسفه تعلیم و تربیا و تعدادی از مداخ تاراخ تعلیم و تربیا به
تصواب رسیده اسا  .بحث در باره مدخ های ماهیا فلسیفیه
تعلیم و تربیا فیلسوفاا و موضیوعیات در یلیسیات بیعیدی
پیگیری خواهد شد .در ضیمین بیررسیی میدخی هیا بیرخیی از
سیاسا ها نیر مورد بحث قرار گرفته و به تصواب رسیده اسا
از مله تمرکر دانشنامه بر فلسفه تعلییم و تیربیییا داشیتین
مقاالت تألیفی و تر مهای گرانش مدخ هاای که کمتر در ااراا
در مورد ننما بحث شده و ....

گرانش مدخ ها انتخاب نواسندگاا و داوری مقاالت با دانشگاه
خوارزمی و بنیاد همکاری دی داشته باشد .سرانجام از سیوی
انجمن فلسفه تعلیم و تربیا ناب نقای دکتر باقری به عینیواا
نماانده انجمن به دانشنامه معرفی گرداد که بیه هیمیراه دکیتیر
قا دی به عنواا نماانده دانشگاه خیوارزمیی مشیتیرکیا دبیییری
دانشنامه را به عمده داشته باشند.
در یالی که گفتگوها با انجمن ادامه داشا و یتی قب از نا
بااد اسامی اعضای شورای علمی به بنیاد دانشنامه نگاری برای
تأاید و تصواب ارا ه میشد .به همین دلی با افراد مختلف کیه
دارای سواب علمی و پژوهشی طوالنی در زمینه فلسفه تعلیم و
تربیا بودند گفتگوهاای ،ورت گرفا و فمرستی از تیمیام افیراد
پانوشاها
ممکن که داری در ه دانشیاری و باالتر بودند در اختیار بنیاد قرار
[ Dictionary .]2 [ Ghiraldelli &Peters .]1
گرفا .اکثر افراد از انجام اان کار استقبال کرده و قول هیمیکیاری
[ Atlas .]5 [Gazetteer .]4 [ Almanac .]3
دادند و برخی از اساتید ضمن اظمار مسرت به دلی کمولا ایا
[ .encyclopedia .]7 [ Directory .]6
مسافا نمیتوانستند در لسات شرکا کنند ولی قول همکاری
[ Peters and Paulo Ghiraldelli Jr..]8
دادند.
[  .]1تا اان بخش از مطلب یاضر تلخیصی از متنی اسا که
سرانجام نقای دکتر باقری دکتر شعبانی دکیتیر سیجیادی
دکتر قا دی دکتر فراهانی دکتر ضرغامی دکتر عیلیم الیمیدی و نقای دکتر برخورداری برای دانشنامه تمیه شده بود.
دکتر پا سرشا در اولین لسه شیورای عیلیمیی در تیارایخ
 12/6/27شرکا کردند .شورای علمی دانشنامه دکیتیر ،یاد
زاده را نیر به اان مع اضافه کردند و نامبرده در دو لسه اخییر
شورای مشارکا فعال داشتهاند .ناب نقای دکتر نقیب زاده هیم
عالقهمنداا برای نگارش مقاله و ارا ه مدخ های
که از اعضای اولیه شورا بودند تاکنوا نتوانستهاند در لیسیات
پیشنمادی میتوانند به تارنمای “”www.iecf.ir
شرکا کنند و یمااا معنوی خود را ادامه دادهاند.
مرا عه فرمااند.
در همین زماا دفتر دانشنامه فلسفه تعلیم و تربیا در بنییاد
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حبیب رحیوپور ازغدی
(کارشناس ارشد فلسفه تعلیو و تربی

و سردبیر تارنمای ربّ)

گزارشی از میزگردی با حضور دکتر علیرضا صادق زاده ،دکتر شهین ابروانی و دکتر فرشته آل حسینی
“تارنمای علوم تربیتی رب“ با همکاری و مشیارکیا انیجیمین
فلسفه تعلیم و تربیا ااراا چمارمین نوبا از سری کرسی هیای
نزادانداشی را برگرار کرد .اان نشسا که اک شنیبیه  24نذرمیاه
 1312در دانشکده علوم تربیتی دانشگیاه تیمیراا بیرگیرار شید
موضوع دارپای “نسبا نظراه و عملکرد تربیتی“ و “شکاف بین
متفکراا و فعاالا“ گود تربیا را مورد واکاوی قرار داد.
در اان نشسا دکتر علیرضا ،اد زاده(عضو هیئا عیلیمیی
گروه علوم تربیتی دانشگاه تربییا میدرس و مسیئیول کیمیییتیه
مطالعات نظری سند ملی نموزش و پرورش) دکتر شمین ااروانی
(عضو هیئا علمی گروه فلسفه تعلیم و تربیا دانشگاه تمراا) و
دکتر فرشته نلیسینی(دکترای فلسفه تعلیم و تربیا از دانشگاه
تربیا مدرس) شرکا کردند.
اان میرگرد که با هدف مرور انتقادی دو مقالیه ی “فیلیسیفیه
تربیا در مموری اسالمی ااراا و مسألهی ربط ”و “فیلیسیفیه
تربیتی ا تماع راهبردی بداع برای موا مه با چالش ناکارنمیدی
فلسفهی تربیا در امعه معا،ر ”برگرار شد در واقع به تضارب
دو دادگاه متفاوت پیراموا نقش “سند ملی نموزش و پرورش ”در
کاستن شکاف مذکور هما گمارد .دادگاه اول(دکتر ،اد زاده) بر
ضرورت و اثربخشی سندنواسی تاکید نموده و ضمن باور به ااین
رواکرد مرااای پژوهشهای پشتیباا سند مذکور را در قییاس بیا
کارهای مشابه برمی شمرد .از سوی دایگیر دایدگیاه دوم(دکیتیر
نلیسینی و دکتر ااروانی) بر عدم “کفااا و ضمانا کاراای ”ااین
سند برای پرکردا شکاف مذکور تاکید کرده ایا بیا تشیکیییک در
مسالهمدار نبودا اان سند در فاادهی ااین نیوع سینیدنیواسیی
مناقشه می کرد .برای گرارش گوایاتیر هیر دو دایدگیاه در ادامیه
چکیده ی هر دو مقاله را ذکر کرده تا به میراا بییشیتیری هیر دو
رواکرد از زباا نواسندگانش معرفی شود.
چکیده مقالهی “فلسفهی تربیا در مموری اسالمی ااراا و
مسئلهی ربط ”که اثری از دکتر فرشته نلیسینی می بیاشید بیه
اان شرح اسا
“هدف اان مقاله ارا هی تبیینی از محدوداا فلسفه ی تربیا
در مموری اسالمی ااراا در موا مه با مسئلیه ی ربیط اسیا.
نخسا از طرا تحلی فلسفهی و ودی سند تحول بنیادان و
قرار گرفتن دروا اک موقعیییا مسیئلیه دار مسیئلیه ی ربیط و
محدوداا الگوهای نظری برای هدااا عم عیامیالا تیربیییا
بر سته میشود .سرس از دادگاههای عملی برای ،ورتبنیدی
مجدد و روشن کردا ابعاد ناانداشیدة اان مسئله کمک میگیرد تا
نشاا دهد اکی از اشکال ممکن و مغفول ناسازگاری در کمین سند
اسا ناسازگاری میاا الگوهای نظری یاکم بر اعمال عیامیالا و

الگوهای نظری سند .اافتهها نشیاا میی دهینید اایجیاد
“تحول بنیادان در نظام تعلیم و تربیا ”مستلرم تیحیول
نگرش ما به تکالیف و مأمورااهای فلسفه ی تربیییا در
مموری اسالمی ااراا اسا .و فیلسوف تیربیییا بیرای
تحق “الترام ”به “عم تربیتی ”و نه اک سند میدوا در
عامالا الترام دارد و مأموراتش با تدار اک فلیسیفیه ی
تربیتی مدوا به پاااا نمی رسد .در نیتیییجیه گیییری بیه
خال های ناشی از فقداا رواکرد عملی بیرای غیلیبیه بیر
مسئلهی ربط و ااجاد “تحول بنیادان در نظام تعیلیییم و
تربیا ”اشاره و بر ضرورت اتخاذ رواکرد عملی با نظر بیه
محدوداا و نابسندگی رواکرد نظیری کینیونیی تیأکییید
میشود”.
چکیده مقالهی “فلسفه تربیتی ا تماع راهبردی بداع بیرای
موا مه با چالش ناکارنمدی فلسفهی تربیا در امعه معا،ر ”
که دکتر علیرضا ،اد زاده تالیف نموده نیر به اان قرار اسا
“با عنااا به گسترش کم نظیر رااا تربیا درعصر یاضر و
تلقی متعارف از نا به منرله محور ا،لی توسعه همه انبیه و
پاادار فرناند سیاسا گذاری و عم تربیتی در امعه ی معا،ر
پیچیدهتر شده در نتیجه تاثیرگذاری فلسفهورزی تربیتی بر اان
فرناند دشوارتر گشته و “چالش ناکارنمدی فلسیفیه تیربیییا ”
بیشتر رخ می نمااد .به نظر میرسد اکی از عوام ا،لی بیروز و
تداوم اان چالش تمرکر بر بُعد یرفهای ونظری فلسفه تربیا و
غفلا از بعد عمومی نا میباشد  .لذا برای موا مه با اان چالیش
ممم بااد برای “فلسفه تربیا ”به میثیابیه “میحیصیول تیالش
عقالنی ندمی دربارهی چیستی چراای و چگونگی رااا تربیا”
مصداقی داگر را  -افروا بیر مصیادای راایج  -بیه میثیابیه ی
“فلسفه تربیتی ا تماع ”در نظر بگیرام تا در قالب “مجموعه ای
مدوا از گرارههای معتبر و مدل ناظر به تبیین چیستی چراای و
ی راهنمیای هیداایا و
چگونگی تربیا به منرله چمارچوب نظر ِ
ساماادهی انواع تربیا “ در ما ااجاد هماهنگیی و انسیجیام
بین انواع فعالیاها و برنامههای گوناگوا تیربیییتیی و بیرقیراری
رابطهی شااسته میاا ناها با فرهنگ و نظام فکیری و ارزشیی و
داگر مقتضیات امعهای معین نقشنفران باشد .هر چند تدوان
اان مجموعه مستلرم چرخش از بعید ییرفیه ای و شیخیصییِ
ی نا اسیا ولیی میی تیواا نا را
“فلسفه تربیا ” به بعد عموم ِ
راهبردی بداع برای موا مه با چالش ناکارنمدی فلسفه تربیا به
شمار نورد.
البته اان چمارچوب نظری مدوا در ،ورتی به واقع “فلسیفیه
تربیتیِ ا تماع ”به شمار می ناد کیه در تیدواین نا بیه چینییین

گزارشیازکارگاهبازخوانیکتاب”منطقتربیت“

مواردی تو ه شود مبانی فکری و نظام ارزشی مقبول امیعیه
مورد نظر و داگر شرااط و مقتضیات فرهنگی وا تماعی خیاص
نا امعه بمره مندی الزم از ظرفیا نیظیری و بیعید ییرفیه ای
“فلسفه تربیا انعطافپذاری نسبا بیه فیلیسیفیه تیربیییتیی
شخصی نیاد مربیاا و فلسفه خاص انواع تربیا و موسیسیات
تربیتی مسا و چالشهای فعلی و در پیش روی رااا تربییا
و تواف عمومی و الترام عملی دسا اندرکاراا یرایاا تیربیییا
نسبا به مفاد نا
البته تدوان “فلسفه تربیتی ا تماع ”در دوراا معیا،یر بیرای
امعهخواهاا توسعه بر مبنای ارزشهای فیرهینیگیی و بیومیی
خواش ضرورت بیشتری دارد زارا تنما در ،ورت هماهنیگیی و
تعام سازنده بین همهی عوام سمیم و مؤثر در تربیا و نوعیی
تقسیم کار ملی بر مبنای چنین چمارچوب مدوا و مورد وفیاقیی
اسا که میتواا انتظار داشا شمرونداا چنین امعه ای دارای
هواا اک پارچه و متعادل مبتنی بر مبانی فیکیری و ارزش هیای
بومی ا،ی گشته و توسعه مورد نظر نیر بیه طیور مینیسیجیم
همه انبه و پاادار بر اان اساس محق گردد.
اان مقاله پس از تحلی چالش ناکارنمدی فلسفیه تیربیییا و
اشاره به ابعاد وگستره “فلسفه تربیا” به تبیین ضرورت تدواین
“فلسفه تربیتی ا تماع ”و تشراح مولفه ها و وایژگیی هیای نا
میپردازد و سرس در پرتو اان بحث نظری برخی از خصو،یات
روششناختی “ فلسفه تربیا در میمیوری اسیالمیی اایراا ”را
تبیین می نمااد ”.
گفتنی اسا به زودی میتوانید به متن کام اان دو مقاله و نیر
،وت و متن وارااسته اان میرگرد در “تارنمای علوم تربیتی رب ”
به نشانی Rabonline.irدسترسی داشته باشید.

مجتبی همتی فر
(دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد)

تر مه همراه اسا .برای شروع کلیتی از ااگیاه
کتاب در رشته و رواکرد مربوط بیه نا ارا یه شید.
سرس در یالی که یاضران نسخیه ای از بیخیش
مورد بررسی در اختیار داشتند مالت کلیییدی و
هسته پاراگرافها را اافته و بعد از فممییدا نا هیا
به اان پرداختیم که سیر و کیلیییا ااین یمیالت
کلیدی را با هم ببینیم .در اان نگاه می توانستیییم
سیر موضعگیری نواسنده را ر،د کنیم.
گرارش مفص تر را می تیوانییید در وبیالگ گیروه
روش شناسی انجمن فلسفه تعلیم و تربیا دنبال
کنید .لینک ،وت اان کارگاه نیر برای بمره مینیدی
عالقهمنداا در وبالگ مذکور قرار گرافته اسا
ندرس وبالگ

 27نذر  1312خانه انداشمنداا علیوم انسیانیی
تمراا میراا معی از اسیاتییید دانشیجیوایاا و
عالقه منداا فلسفه تعلیم و تیربیییا بیود کیه در
هوای سرد پا یری برای بازخوانی کتاب “منیطی
تربیا“ توسط نقای دکتر خسرو باقری گیرد هیم
نمده بودند.
“منط تربییا )” (the logic of educationایکیی از
کتاب های اساسی در فلسفه تحلیلی تربیا اسا.
در زماا نگارش اان کتاب نمضا تحلیلیی در او
بود هر چند در یال یاضر چنین ااگاهی ندارد.
نواسندگاا (اعنی هرسیا و پیییتیرز) در فصیول
مختلف اان کتاب به مفاهیم ا،لی فلسفه تربیا
میپردازند.
میبینیا
ا،لی
متن
که
بود
ترتیب
بدان
کارگاه
روش
www.pesimethod.blogfa.com
قرار گرفا چوا متن فارسی کتاب با اشکاالتی در
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ای بسی خوشوقتی اسا که به اطالع دانشجوایاا
و اساتید فلسفه تعلیم و تربیا برسانییم کیه کیرسیی
درس خار “فلسفه تربیا اسالمی ”تیوسیط اسیتیاد
اعرافی در ناندهای نرداک در یوزه علمیه قم بیرگیرار
خواهد شد [ .]1اان سلسله دروس میتواند زمینیه ای
برای تمرکر و بازشناسیی دوبیاره ااین عیر،یه بیرای
دانشجوااا طالب و تربیاپژوهاا فراهم نمیااید و بیا
ی خیرد یمیعیی بیازار فیلیسیفیه ورزی و
هم افیراای ِ
فلسفیانداشی در تعلیم و تربیا رون بیشتری اابید
و با تکیه بر میراث فلسفی اارانی و اسیالمیی ضیمین
بمره گیری از میراث فلسفیی دایگیر یوامیع شیاهید
ارا هی نظراات و اادههای نو در فلیسیفیه تیعیلیییم و
تربیا و به واژه فلسفه تربیا اسالمی باشیم.
در میاا ،ایب نظراا و تیربیییا پیژوهیاا میعیا،یر
تالشهای علمی ناااهلل علیرضا اعرافی شاااا تو یه
اسا .ااشاا کرسی درس خار فقه تربیتی را قیرایب
به دو دهه در یوزه علمیه قم برپا کرده و کتاب هیاایی
را در اان زمینه توسط موسسه اشیرا و عیرفیاا بیه
بازار نشر تقدام نموده اسا .همچینییین درس خیار
تفسیر تربیتی را در یوزه علمیییه قیم در سیال هیای
 1381 -1388ارا ه نمودند که در ناینیده ی نیردایک
امه ی طبع بر تن خیواهید کیرد .نیظیارت و ا یرای
پروژهی “سیرهی تربیتی پیامبر و معصوماا (علییمیم
السالم) ”در قالب  5لد از انتشارات پژوهشگاه ییوزه
و دانشگاه نیر در کارنامهی ااشاا ای دارد .هر چینید
تأسیس و تولید یداث تربیتی و نیر اخال تیربیییتیی
اسالم به عنواا عر،ههای بر زمیین میانیده تیوسیط

ااشاا ترواج و تبلیغ میشود ولی تیاکینیوا فیر،یاِ
ارا ه تولیدات و مکتوب نمودا اان اادهها فراهم نشیده
اسا.
ناا اهلل اعرافی به اذعاا خود بیشتیر در فیلیسیفیه و
ا،ول تحصی تدراس و تعم کرده اسا و در علوم
عقلی سال ها از محضر اساتیدی مانند نایات عیظیام
وادی نملی یسن زاده نملی میرتضیی ییا یری و
شمید مطمری بمره برده اسا .ااشاا علیرغم کثیرت
مشاغ مداراتی و ا راای در فلسفه تعلیم و تربییا
نیر کارنامه ای قابی تیو یه دارد کیه در ااین شیمیار
میتواا به همکاری در نیگیارش کیتیاب “درنمیدی بیر
تعلیم و تربیا اسالمی فلسفه تعلیم و تربیا ”و نیییر
“اهداف تربیا در اسالم ”(انتشارات پژوهشگیاه ییوزه
و دانشگاه) و نیر نظارت علمی مجموعهی  5یلیدی
“ نرای انداشمنداا مسلماا در تیعیلیییم و تیربیییا ”
(انتشارات پژوهشگاه یوزه و دانشگاه) و نییر نیظیارت
علمیِ “ مبانی نظری تحول بنیادان در نظام تعلیییم و
تربیا رسمی عمومی مموری اسالمی ااراا ”و نیییر
شمار زاادی از مطالعات نظری سینید تیحیول اشیاره
نمود.
پانوشاها
[ .]1عبارت “درس خار ”در ا،طالح برنامه نموزشیی
یوزههای علمیه به معنای تدراس بیدوا میحیورایا
متنی خاص اسا و به سطیو ِح عیالیی تیحیصیییالت
یییوزوی و مییبییایییثییات و تییولیییییدات ا ییتییمییادی و
ژرفانداشانه اشاره دارد.

درآمدی بر طراحی نقشهی علمِ تربیت اسالمی

سیدنقیموسوی
دانشجویدکتریدانشگاهبینالمللیجامعةالمصطفیالعالمیة

هرچند خودباوری برای طرح مساله “دانش اسالمی ”در دهیه
سوم قرا  22توسط ابواالعلی مودودی مطیرح شید و در سیال
1356ش اولین کنفرانس بین المللی نموزش و پرورش اسیالمیی
در مکه مکرمه تشکی شد اما به نظر میرسد به رغم تالش های
،ورت گرفته در اان مدت عالوه بر مبایثی از نس فیلیسیفیه
علم در باب امکاا چیستی و چراای تربیا اسالمی بیاورمینیدااِ
به تربیا اسالمی بااد به فکر طرایی نقشهی راهِ تولید “دانیش
تربیا اسالمی ”باشند.
برخی از کاستیهای نظری و عملی رونید تیاسیییس “دانیشِ
تربیا اسالمی ” به اختیصیار بیه قیرار زایر اسیا عیدم و یود
نقشه ی علم برای تولید تیربیییا اسیالمیی (و ایا بیه تیعیبیییر
تسامحی اسالمی سازی علوم تیربیییتیی) عیدم هیم گیراایی و
همافراای شااسته میاا پژوهشگراا یوزهی تربیییا اسیالمیی
فقداا اتا فکر برای طرایی برنامههای بلند مدت و کوتیاه میدت
در یوزهی تولید و بسط نظراهی تربیا اسالمی فقداا تقسیم
کار میاا سازمااهای پژوهشی دخی در اان عر،ه و هدر رفیتین
سرمااهها و نیروی انسانی عدم ارتباط شااستهی نیظیرایات بیا
عر،هی عم و  . ...به نظر میرسد طرایی و ا رایِ مطالعیاتییِ
برای سنجش وضع مو ود و مطلوب و راهبردهای رسیییدا بیه
“دانش تربیا اسالمی ”امری ضروری اسا.
نظراه و عم تربیتی همانگونه که از عق و تجربه بمره مینید
میشود از سرچشمهی ویی نییر سیییراب میی شیود .در ایک
دستهبندی مجموعهی معارف اسالم به گراره های “إخیبیاری و
إنشاای ”قاب دستهبندی اسا و گرارههای “باایدمیحیور ”در دو
دانش فقه و اخال اسالمی تجلی میکند و مجموعهی میعیارف
ت هسیتیی شینیاخیتیی
“هسا محیورِ ” اسیالم در تیو،یییفیا ِ
انسااشناختی معرفاشناختی و ارزش شینیاخیتیی یلیوه گیر
میشود و همانگونه که تجواراتِ تعلیم و تربیتی اسالم در فقه و

اخال اسالمی را میتواا در قالب دو دانشِ “اخیال تیربیییتیی
اسالم ”و “فقه تربیتی اسالم ”گیردنوری نیمیود میجیمیوعیه ی
تو،یفات تربیتی اسالم نیر در قالبِ دانش “فلسیفیه تیربیییتیی
اسالم” معنوری میشود .از منظری داگر “تربیا اسالمیی ”
از منبعِ عق قرنا یداث و سیره بمره میبَرد به اان معینیا کیه
میتواا پرسشهای تربیتی را به قرنا و گفتار و کردار معصوماا
(علیمم السالم) عرضه کرد و به پاسخهیا دسیا ایافیا .از ااین
منظر نیر عالوه بر دانشِ “فلسفه تربیتی اسالم ”عر،یه هیاایی
چوا “تفسیر تربیتی قرنا” “یداث تربیتی ”و “سیره تربیتیی ”
را بااد به مطالعاتِ تربیا اسالمی افرود [.]1
از منظر روش شنیاخیتیی نیییر بیااید بیه طیراییی و تیولییی ِد
ی متناظر با هراک اقیدام نیمیود .بیه ااین تیرتیییب
روش شناس ِ
“روش شناسیِ اخال تربییتیی اسیالم” “روش شینیاسیی فیقیه
تربیتی” “روششناسی فلسفه تربیتی اسالم” “روش شینیاسیی
تفسیر تربیتی” “روششناسی یداث تربیتی ”و “روش شناسیی
سیره تربیتی ”قاب تصوار و طرایی اسا.
بر اساس اان طرح “نظام تربیتی اسالم ”ایا “دانیش تیربیییا
اسالمی ”از رهگذر تاسیس دانشهاای با هواتی مییاا رشیتیه ای
(فلسفه تربیتی فقه تربیتی اخال تربیتی تفسیییر تیربیییتیی
یداث تربیتی و سیره تربیتی) و روششناسیهای متناظر قابی
طرایی و تاسیس اسا .روشن اسیا کیه اتصیاف تیربیییا بیه
“اسالم ”در ترکیب “تربیا اسالمی” به معنای بسندگی به متین
اسالم نیسا بلکه “تربیا اسالمی ” در تعیامیلیی دوسیوایه بیا
دستاوردهای عقالنی و تجربی بشر در یوزه تعلیییم و تیربیییا
تکمی و تمیمم خواهد شد که تفصیی نا میجیال دایگیری را
میطلبد [.]2
پانوشتها:
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فرضها،علیرضااعرافی،تحقیق
[.]1فقهتربیتیمبانیوپیش 
ونگارش:سیدنقیموسوی،قم:اشراقوعرفان،چاا او،،
،1931صص.626-614
[.] 2ر.ک:اعرافیوموسوی،دانشتربیت؛وضعیتمطلاوِ
علومتربیتی،دوفصلنامهاسالموپژوهشهایتربیتی،ش.4


خبـــــــــــــر:
امکان دانلود رایگان کتب و پایاننامههای
التین فراهم شد.
کمیییسیییوا انیجیمین هیای عیلیمیی کشیور در راسیتیای
توانمندسازی انجمنهای علمی و دستیبای به منابیع عیلیمیی
روز اقدام به ارا ه راگیاا سرواس کتابخانه داجیتالیی (شیامی
بیش از  142هرار عنواا کتاب التین و  422هرار عنیواا پیاایاا
نامه التین) به نشانی الکترونیکی ” “www.daryaweb.comبیرای
کلیه اعضای متقاضی انجمنهای علمی از یملیه انیجیمین
فلسفه تعلیم و تربیا نموده اسا .هر فیرد پیس از عضیوایا
می تواند با دراافا نام کاربری و رمر عبور مختص بیه خیود تیا
سقف  122عنواا کتاب اا پاااا نامه را در مدت ایکیسیال و بیه
،ورت رااگاا دانلود نمااد.
تا کنوا  153نفر از طرا انجمن فلسفه تعلیم و تربییا بیه
عضواا اان کتابخانه درنمدهاند .عالقه منیدانیی کیه تیا کینیوا
موف نشدهاند از خدمات اان سامانه استفاده نمااند می تواننید
برای هماهنگی بیا کیارشینیاس انیجیمین ()21388868286
تماس یا ،فرمااند.

جایگاهروانشناسیدرنسبتهایمیانفلسفهوعلم

اان نوع نگاه به علم و ممم تلقی کیردا
اشاره به مناسبا روز مانی
پیشفرض ها اک نقیطیه اتصیال بییین
فلسفه هیمیااشیی دو روزه بیا
“فلیسیفیه ”و “روانشینیاسیی ”بیرقیرار
عنواا”فلسفه برای علم هینیر
گزارشی از سخنرانی دکتر خسرو باقری در مراسم روز جهانی فلسفه
می شیود مینیتیمیا ایافیتیه هیاایی کیه
زندگی“  27و  28نباا  1312با
روانشناس طی کار خود می اابد و تحا
یضور استاداا و عالقیه مینیداا
در تاالر فردوسی دانشکده زباا و ادبیات فیارسیی دانشیگیاه اسا فلسفه ناطور که در دادگاههای تحیلیییلیی میعیا،یر نفوذ پیشفرضهای اولیه قرار دارد ممکن اسا در ییلیقیه
تمراا برگرار شد .اکی از سخنراناا اان همااش دکتر خسرو تحداد شده اسا از بلندپروازی نظرورزانه کوتیاه ناید و بیه بعدی بر پیشفرضها تأثیر بگذارد .اگر علم رواا شنیاسیی را
در اان فضا در نظر بگیرام نسبا “فلسفه ”و “روانشناسی”
باقری بود که به ارا ه بحث پیراموا ”فلسفه و روانشناسی ” امور تحلیلی بسنده کند.
پرداخا .در ادامه گرارشی از اان سیخینیرانیی بیه نیقی از از سوی داگر “روانشناسی ”هم مفموم مبیمیمیی اسیا .به ،ورت روابط چندگانهای نشکار میگردد .در اانیجیا سیه
ممکن اسا مقصود از روانشناسی علم النفیس بیاشید کیه نمونه از اان روابط را مورد بررسی قرار میدهیم.
روزنامه ااراا نمده اسا
الف) ااگاه روانشناسی در نسبا “فیلیسیفیه در بیرابیر
در اان گفتار قصد دارام به “رابطه فلسفه و روانشناسی ” خود بخشی از نظامهای فلسفی کمن بوده اسا .همچنیین
برردازام .با تو ه به معانی مختیلیف فیلیسیفیه و میعیانیی ممکن اسا منظور از روانشناسی علم تجربی معا،ر باشد .علم” اکی از نسباهای فلسفه و علم به ،ورت “فلیسیفیه
گوناگونی که برای روانشناسی میتواا قا شد نسبا های ما در اانجا خود را محدود به همین معنای اخیر خیواهیییم در برابر علم ” قاب تصور اسا .در ااین ییالیا ااین دو بیه
چندگانه ای بین اان دو برقرار خواهد بود .فلسفیه بیه طیور کرد علمی که در قرا بیستم به عنواا اک علم تجربیی وارد مثابه دو یوزه اا دو دانش مختلف فرض میشوند .یال اگیر
نمونه میتواند به مفموم “نظرورزی )” (speculationتیعیبیییر عر،ه های دانشگاهی شید و خصیییصیه بیارز ایک دانیش فلسفه را به مفموم “نظرورزی ”تلقی کنیم نظیرورزی هیای
شود که طی نا فیلسوف در امور مختیلیف یمیاا اعیم از تجربی را ساو و کرده اسا .روش مطالعه در اان دانیش فیلسوفانه میتواند پیوندی را میاا اان دو یوزه برقرار کند.
متافیراک ذهن ندمی ارزشهای بشری و ...تأم می کنید و کمابیش تجربی بوده و ادعاهای نا بهگونهای پسینی قیابی در اان پیوند پیش فرض هاایی از نیاییییه فیلیسیفیه بیرای
کاوش فلسفی خود را در ما دسا ایافیتین بیه ذات امیور بررسی بوده اسا .البته دانش تجربی را در اانجا به مفمیوم روانشناسی به عنواا علم فراهم می ناد به عینیواا نیمیونیه
دنبال میکند و نتیجه نا سیستم های فلسفی میخیتیلیفیی دانشی که با مشاهده نغاز به کار میکند در نظر نمیگییرایم میتواا به روانشناسی پیاژه اشاره کرد.
(ادامه ،فحه )8
اسا که از گذشته های دور و ود داشته اسا .امیا میمیکین بلکه نقش پیشفرضها را در نا مورد تو ه قرار میدهیم .با

انتشارشمارهیجـدید
پژوهشنامهمبانیتعلیموتربیت
به اطیالع پیژوهشیگیراا میحیتیرم
می رساند شمیاره پینیجیم میجلیه
پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربییا
(بمار و تابستاا  )1312مینیتیشیر
شد.
مجله مذکور بر مسا مفمومیی
نظری فلسفی و مسا مرتبط بیا
خط مشی و عم تربیتی تیمیرکیر
دارد و توسط دانشکده علوم تربیتی و روانشینیاسیی دانشیگیاه
فردوسی مشمد منتشر می گردد .در اان شماره پنجم اان مجله
مقاالت زار را میخوانید
بررسی تاثیر نگاه هرمنوتیکی -زبانی آگوستین بر ویتگنشتتتایتن و
داللت های تربیتی (آزاده بزرگی و فاطمه زیتاتامت ،وا وامتاوی
مؤلفه های اساسی روش هرمنوتیکی ریکور برای فهم متون درستی و
تاثیر آن در تعلیم و تربیت (علی قاسمی و محسن ایمانیوا استلزا های

تدوین نظریه تربیتی در پارادایم پیچیدگی :منظری معرفت شتنتایتتتی
(رضا محمدیا بختیار شعاانی ورمیا طاهره جاویدی و جتهتانتگتیتر
مسعودیوا تایین و نقد ماانی فلسفی مفهو یادگیری در طرح پتایتدیتا
(سمیرا حیدریا فاطمه زیاا م ،مفردا یسترو بتاقتری نتوعت ترستت
ومحمود مهرمحمدیوا پارادایم های حامم بر تربیت ویتهه از متنتظتر
جامعهشناسی علم (صدیقه ماظمیوا نقد طاقه بندی هتای متوجتود از
رویکردهای تربیت دینی و ارائه یک طاقه بنتدی متفتهتومتی جتدیتد
(مرضیه موحدی محصل طوسیا محمود مهترمتحتمتدیا عتلتیترضتا
صادقزاده و حسن نقی زادهو و تحلیل فلسفه های تتعتلتیتم و تتربتیتت
جمهوری اس،می ایران از منظر مفهو تفتکتر (نترگتا ست،تادیتها
محمدرضا مدنی فر و مراد یاری دهنویو.
میتوانید نسخه پی دی اف مقاالت این شماره و شماره های پیشین
پهوهشنامه ماانی تعلیم و تربیت را از آدرس زیر دانلود نمایید:
https://jm.um.ac.ir/index.php/psychology/issue/current

انتشاراولینشمارهی
نشریهانجمنعلمیدانشجوییدانشگاهخوارزمی
اولین شماره از نشراه انجمن علمی دانشجوای فلسفه
تعلیم و تربیا دانشگاه خوارزمی با عینیواا ”فیلیسیفیه
تعلیم و تربیا“ منتشر شد .در ااین شیمیاره از نشیرایه
مطالبی از اساتیدی فلسفه تعلیم و تیربیییا از یملیه
استاد ار مند ناب نقای دکتر نقیب زاده دکتر سعییید
ضرغامی دکیتیر سیوسین کشیاورز و دکیتیر میحیمیود
ممرمحمدی و نایا اهلل یوادی نمیلیی میی خیوانییید.
همچنین در اان شماره اادداشا هیای از دانشیجیوایاا
تحصیالت تکمیلی فلسفه تعلییم و تیربیییا دانشیگیاه
خییوارزمییی بییه چییاا رسیییییده اسییا کییه بییرای هییمییه
دسااندرکاراا اان نشراه نرزوی توفی دارام.
فاا الکترونیکی اان نشراه از می توانید از لییینیک زایر
دراافا نمااید
http://www.education-philosophy.blogfa.com/post/59

برگزاریهمایشفلسفهبرایکودکاندرفرهنگسرایفردوستهران
گروه فلسفه تعلیم و تربیا دانشگاه خوارزمیی از یملیه
مراکر فعالی اسا که عالوه بر پژوهش های نظری در ییوزه
فلسفه برای کودکاا فعالیاهای ترواجی و نموزشی را نییر
در دستور کار دارد.
در همین راستا در  24نذر میاه سیال یاری هیمیاایش
“برنامه فلسفه برای کودکاا ”با استقبال والدان و مربیییاا و
عالقمنداا با همکاری فرهنگسرای فردوس تیمیراا بیرگیرار
شد .در اان همااش دکتر احیی قا دی عضو هیئا علیمیی
دانشگاه خوارزمی و سرپرسا تیم فلسفه برای کیودکیاا در
ااراا با همکاری ساار اعضای تیم به معرفیی ااین بیرنیامیه
پرداخته و واد وای کوتاه از فعالیا های گیذشیتیه خیود در
اان یوزه را به نمااش گذاشتند.
هر اک از اعضای تیم به شک ا مالی چگونگی نشناایی
خود با اان برنامه و اهداف و روش های خود را بیاا نمودنید.
در ابتدای همااش از یضار خواسته شد تا برداشا خوایش

را از عنواا “فلسفه برای کودکاا ”در اک ملیه ایادداشیا
نموده نرد خود نگاه دارند.
در پاااا برنامه از ننما خواسته شد تا برداشا نماای خود
را از اان برنامه و مفموم فلسفه برای کودکاا مطرح کینینید.
همچنین در بخشی از برنامه اکی از کودکاا(میبییینیا 11 -
ساله) که در دوره های تابستانی دانشگاه خوارزمی شیرکیا
نموده بود از تجارب خود در کالس هیای فیلیسیفیه بیرای
کودکاا سخن گفا .در پاااا با برگراری کارگاه گونه ی بیییاا
نظرات با تکنیک ا تماع پژوهشی برنامه خاتمه اافا.
همچنین در  27نذرماه کارگاه روااا داستیاا فیلیسیفیی
برای کودکاا در دانشگاه خوارزمی برگرار شد.در اان کیارگیاه
شرکا کنندگاا با سرپرستی و راهنماای دکیتیر قیا یدی بیه
نوشتن داستاا های خود پرداخته و مفاهیم مشخیصیی را
در نا ها بکاربردند و سرس با خوانیدا داسیتیاا خیود افیراد
کارگاه به بررسی و اعالم نظر درمورد داستاا ها پرداختند.
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گرارشی از

جلـساتهـیئتمـدیـره
انـجـمـنفـلسـفـهتـعلـیـموتـربیـتایـران
اکی از بخشهای ثابا اان خبرنامه در هر شماره مربیوط بیه گیرارش
،ورت لسات و مصوبات ا،لی هیئا مداره انیجیمین خیواهید بیود.
مقصود از ارا ه اان گرارشها تأکید بر خصو،ی نبودا اان یلیسیات و
لروم اطالعاابی تمام اعضای انجمن از مذاکرات و تصمیمات هیئا مدایره
اسا .از اانرو در اان لسات در ،ورت لروم اا عالقه شخصیی عیالوه
بر اعضای ا،لی و علیالبدل تمام اعضای انجمن نیر به،ورت میممیاا
میتوانند یضور اابند .ضمناً اان اطالعرسانی به اعضای انیجیمین ااین
امکاا را میدهد تا میراا و کیفیا عملکرد اعضای هیئا میدایره تیحیا
نظارت همگانی قرار گیرد.
 .1گزارش جلسه ششم (  22شمراور )1312
مکاا سالن لسات یوزه رااسا دانشکده علوم انسیانیی دانشیگیاه
تربیا مدرس
یاضران دکتر باقری دکتر شعبانی ورکی دکتیر ،یاد زاده دکیتیر
اامانی دکتر سجاداه دکتر قا دی دکتر توسلی دکتر زاباکالم رییم پور
ازغدی و همتی فر خانم خسروی.
مصوبات ا،لی
* پیرو تصمیمات لسات قبلی درباره نحوه مشیارکیا انیجیمین در
پروژه “دانشنامه فلسفه تعلیم و تربیا ااراا” نقای دکتر قا یدی قیرارداد
الحاقی پیشنمادی را مطرح نمودند .در رابطه با سمم مقاالت تالیییفیی و
تر مهای قرار شد در لسه شورای علمی دانشنامه بیحیث دقییی تیر
،ورت بگیرد.
* درباره با ی معنوی و مادی مربوط به دانشنامه و تعمدات انجیمین
فلسفه تعلیم و تربیا ااراا بحثی میاا یاضران ،ورت گیرفیا کیه در
نمااا مقرر شد برای رفع ابمامات مربوط به دانشنامه لسه مشتیرکیی
میاا نقاااا دکتر خسرو باقری دکتر احیی قا دی و ر یس بنیاد دانشنامیه
پیش بینی و برگرار گردد و نتیجه نا مبنای تصمیمگیری نماای هیییئیا
مداره انجمن درباره مشارکا اا عدم مشارکا و نحوه نا باشد.
* نقای دکتر قا دی گرارشی از وضعیا سخنرانیهای ماهانه انجمین
تا پاااا ساله ارا ه نمودند .بر اان اساس نشسا ممرماه ( 1312هفته اول
ممر ماه) به ارا ه خانم سجاداه و اکی از لسات بیعیدی بیه ارا یه طیرح
پژوهشی طرح ممیری رشته فلسفه تعلیم و تربیا توسط نقیای دکیتیر
ضرغامی اختصاص خواهد داشا .همچنین مقرر گرداد فمرسا نماایی
سخنرانیهای ماهانه انجمن تا پاااا سال  1312توسیط نقیای دکیتیر
قا دی تمیه و اعالم گردد .در همین رابطه نقای دکتیر ،یاد زاده تیاکییید
نمودند برای رون هر چه بیشتر سخنرانی های ماهانه انجیمین میحی
برگراری لسات تثبیا شود و دانشکده علوم تربییتیی و روانشینیاسیی
دانشگاه تمراا را پیشنماد نمودند.
* بنا به اعالم نقای دکتر شعبانی نقای روشنی زاده تعمد نموده اسیا
فیلم و ،وت سخنرانیهای همااش چمارم را با کیفیا مینیاسیب نمیاده
نمااند و در ،ورت تااید انجمن دانشگاه فردوسی مشمد هیراینیه میورد
تواف را پرداخا خواهد نمود.
* از نقای دکتر اامانی به واسطه نماای شدا مجوز فصلنامه انجیمین
تقدار شد .از خانم دکتر توسلی هم که مساعدت نمودهانید در میدایرایا
فصلنامه انجمن با نقای دکتر باقری همکاری داشته باشینید تیقیدایر و
تشکر به عم نمد.
* بنا به تذکر نقای دکتر شعبانی مقرر شد خانیم خسیروی نیرم افیرار
مداراا مقاالت نشراات را از کمیسیوا انجمنهای علمی پیگیری کنند.
* مقرر شد در اولین لسه هیئا تحراراه فصلنامه سییاسیاهیا و
شیوهنامه فصلنامه انجمن تدوان گردد و در نمااا خیانیم خسیروی بیه
همه اعضای انجمن اطالعرسانی نمااند.
* دکتر سجاداه گرارشی از پژوهش مربوط به چالشهیای انیجیمین
فلسفه تعلیم و تربیا و نقش دولا در رفع اان چالشها ارا ه نیمیودنید و
قرار شده نسخه اولیه اان گرارش برای کمیسیوا ارسال گردد و با نیظیرات
تکمیلی اعضا نسخه نماای طی 15 -12روز نانده تدوان شود.
* دکتر باقری اکی از مممتران چالشهای فعلی انجمن را نیداشیتین
فضای فیراکی برای دفتر انجمن و لسات و کتابخیانیه تیخیصیصیی

انجمن اعالم کردند .دکتر ،اد زاده هم گرارشی از لسیه مشیتیر بیا
مسئول سازماا فرهنگی و هنری شمرداری تیمیراا بیرای اخیتیصیاص
مکانی برای دفتر انجمن ارا ه دادند که مساعدتهاای شده اسا .قرار شد
درخواسا کتبیمذکور به شمردار تمراا ارسال و پیگیری الزم انجام شود.
* نقای همتی فر گرارشی از تدوان خبرنیامیه ارا یه نیمیوده و پیس از
رونماای شماره اول خبرنامه با تأاید هیئا مدایره میقیرر شید نسیخیه
الکترونیکی نا از طرا سااا انجمن و اامی در دسترس اعضا و سیاایر
عالقهمنداا قرار بگیرد.
 .2گزارش جلسه هفتم ( 2ممر )1312
مکاا دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تمراا
یاضران نقاااا دکتر باقری دکتر ،اد زاده دکتر شعیبیانیی ورکیی
دکتر قا دی رییم پور ازغدی همتی فر خانم دکتر سجیادایه و خیانیم
خسروی.
مصوبات ا،لی
* درباره الحاقیه قرارداد دانشنامه فلسفه تعلیم و تربیا ااراا بیحیث
شد و مطاب نظر اعضای هیئا مداره ا،الیاتی در نا پیشنماد شد کیه
قرار شد توسط نقای دکتر قا دی در نسخه نماای اعمال گردد .بیا اعیمیال
اان تغییرات انجمن فلسفه تعلیم و تربیا ااراا در تدوان مشارکیا پیییدا
خواهد کرد .همچنین درباره تعیین دبیر علمی و نماانده انجمن در تدواین
دانشنامه قرار شد که در لسات شورای دانشنامه بحثهیای میربیوط
انجام گردد.
* برای پیگیری امور مربوط به ثبا شرکاها مقرر شد نقاایاا رییییم
پور ازغدی و همتی فر اخطاراه را برای رفع اشکاالت وارده پیگیری نمااند.
* قرار شد خانم دکتر توسلی و دکتر باقری برای تشکی لسه هیئا
تحراره فصلنامه انجمن اقدام نمااند.
* اعالم شد که نمره ارتقا انجمن 322شده که ده روز مملا داده شیده
تا اان نمره افرااش پیدا کند .لیذا میقیرر شید خیانیم خسیروی رزومیه و
مستندات مربوط به فعالیاهای اعضای انجمن را استخرا و گیردنوری
نمااند.
* قرار شد مجموعه اادداشاهای معرفی رشته نیر پیس از تیااییید
هیئا مداره به ،ورت الکترونیکی و تعداد محدودی نیر به ،ورت چاپیی
منتشر گردد.
 .3گزارش جلسه هشتم ( 1نباا )1312
مکاا دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تمراا
یاضران نقاااا دکتر باقری دکتر ،اد زاده دکتر شعبیانیی ورکیی
دکتر قا دی دکتر ضرغامی رییم پور ازغدی همتی فر و خیانیم دکیتیر
زاباکالم و خانم خسروی
مصوبات ا،لی
* نقای همتی فر درباره روند پیگیری و مساا پیش نمده بر سر ثیبیا
تغییرات انجمن در اداره ثبا شرکیا هیا و میوسیسیات غیییر تیجیاری
توضیحاتی دادند و مقرر شد بعد از رفع نواقص اعالم شده خانم خسروی
به عنواا نماانده انجمن برای ادامه پیگیری اقدامات الزم را انجام دهند.
* بر اساس ا ماع اعضای هیئا مداره نقای دکتر خسرو باقیری بیه
عنواا نماانده انجمن در دانشنامه فلسفه تعلیم و تربیا ااراا انیتیخیاب
گردادند .نقای دکتر باقری از همه اعضای انجمن خواستینید کیه در امیر
تدوان دانشنامه همکاری و مساعدت الزم را داشته باشند و یاضران نییر
نمادگی خود را اعالم نمودند.
* برای نشراه انجمن اعضای هیئا تحراره و مشخصیات ناهیا و
مشخصات نشراه به کمیسیوا مربوطه تیحیوای داده شیود .خیانیم
خسروی موارد مذکور را در اسرع وقا (تا 4نباا  )1312پیگیری نمااند.
* مقرر شد خانم خسروی مجموعه رزومه اعضای هیئا علمی که با
انجمن فلسفه تعلیم و تربیا مرتبطند را یداکثر تیا پیاایاا نبیاا 1312
استخرا نمااند و در سااا انجمن نیر بارگذاری کنند.
* برای ی مساله ارتقای رتبه انجمن از ”“Cبه ردههای باالتر میقیرر
شد ضمن تعام و لسه با نقای دکتری براری (ر یییس کیمیییسیییوا
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انجمنهای علمی) اقدامات مقتضی هم ،ورت بیگیییرد .نقیای دکیتیر
شعبانی ورکی هماهنگی مربوطه با نقای دکتر براری را انجام خواهند داد.
* نقای دکتر ضرغامی گرارش نماای طرح ممیری رشته فلسفه تعلییم
و تربیا را ارا ه نمودند .در پاااا ارا ه از ااشاا و همکارانشاا که در انیجیام
اان پژوهش ارزشمند زیما زاادی کشیده اند از طرف هیییئیا میدایره
انجمن سراسگذاری شد .مقرر شد نقای دکیتیر ضیرغیامیی نسیخیهی
داجیتال پژوهش مذکور را برای اطالع و اظمارنظر برای اعضای هیییئیا
مداره ارسال نمااند.
* نقای دکتر ،اد زاده پیشنماد نمودند که در فیعیالیییاهیای نتیی
انجمن به لوازم نمااش شغلی و تحصیلی رشته فلسفه تعلیم و تربیییا
در ااراا (از مله بررسی وضعیا اشتغال دانیش نمیوخیتیگیاا میقیطیع
کارشناسی ارشد و دکتری اان رشته) تو ه شود.
 .4گزارش جلسه نهم ( 21نباا )1312
مکاا دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تمراا
یاضران نقاااا دکتر باقری دکتر شعبانی ورکی دکتر قا دی همتی فر و
خانم دکتر زاباکالم خانم دکتر سجاداه و خانم خسروی.
مصوبات ا،لی
* گرارشی از وضعیا روند ثبا انجمن در اداره ثبا شرکاها ارا ه شد کیه
مقرر شد خانم خسروی مدار مربوطه را تکمی نمااد و هر چه سراعتیر
به نتیجه برسانند.
* پیشنماد شد که برای تمیه لیسا عملکرد انجمن مجموعه اقیدامیات
،ورت گرفته توسط اعضای وابسته انجمن (اعیم از سیخینیرانییهیا
مقاالت منتشر شده و  )...به عنواا مستندات گردنوری و ثبا شود .میقیرر
شد خانم خسروی برای اشترا مجالت و گردنوری اطالعات میربیوطیه
مکاتبات و اقدامات الزم را انجام بدهند.
* در رابطه با نشراه علمی پژوهشی انجمن مواردی ذا تعیین گرداد
 زباا انتشار فارسی– انگلیسی (پیشنماد شد که به طور متناوب اکی ازشمارههای نشراه به زباا انگلیسی منتشر شود)
 دوره انتشار دو فصلنامه شیوه نامه استناددهی (APAنمونه مربوطه روی سااا قرار گیرد). یجم مطلوب مقاالت 5222الی 7522کلمه اهداف مجله (خانم دکتر سجاداه پیش نواس نا را تمیه کنند)تبصره  1برای لوگیری از سرقا علمی (یتی سرقا از خود) قرار شد
روی سااا اطالعیهای با اان عنواا“برای لوگیری از اخال پژوهش از
نرم افرارهای هوشمند استفاده خواهد شد” قیرار گیییرد و هیمیچینییین
تعمدنامهای از نواسندگاا مبنی بر رعااا اخال پژوهش گیرفیتیه شیود.
پیشنماد شد که پیش از ارسال مقاالت درایافیتیی بیرای داوراا ایکیی از
کارشناساا رشته رعااا اخال پژوهش را به طور ا مالی بررسی نمااد.
تبصره  2برای افرااش کیفیا مقاالت مقرر شد هم روند داوری دقی تیر
باشد و هم تعیین داوری تخصصی تر باشد .پیییشینیمیاد شید از داوراا
خواسته شود پیش از اعالم نظر خود دربیاره میقیالیه میربیوطیه شیرح
مختصری از اادههای ا،لی نا ارا ه نمااد.
تبصره  3سردبیر اکی از کارشناساا را برای وایراایش عیلیمیی و ادبیی
مقاالت تااید شده تعیین نمااد.
تبصره  4برای نمااه شدا در نمااههای استنادی همچوا “پروکو سا”
شرااطی الزم اسا که بااد پیگیری شود.
* مقرر شد خانم دکتر سجاداه پیش نواس فرم داوری نشراه انجمین را
تمیه کنند .همچنین مقرر شد برای دراافا شابک از کتابخانه ملی خانیم
خسروی اقدامات الزم را انجام دهند.
* سامانهی اانترنتی مداراا مقاالت از کمیسیوا انجمنها توسط خانم
خسروی پیگیری شود.
*نقای همتی فر دغدغهای در رابطه با لب مشارکا اعضیای هیییئیا
علمی و دانشجوااا مطرح کردند که مبایثی یول نا مطرح شد.

(ادامه از ،فحه )6
پیاژه برخی پیشفرضهای اساسی خود را از فلسفیه کیانیا اخیذ
کرد .کانا ذهن را به منرله امری ساختمند و ساختمند کینینیده در
نظر گرفا به طور مثال مقوالت فاهمه (همچوا علا و میعیلیول)
ماا ما را “میسازند ”.پیاژه نیر ذهن کود را نه همچوا لیوییی
سفید بلکه همچوا مو وداتی ساختمند در نظیر میی گیییرد کیه
تجربهها و ارتباط کود با محیط را ساختمند میکند.
یال اگر فلسفه را در مفموم “تحلی ” در نظر بیگیییرایم بیاز هیم
تأثیرگذاری فلسفه بر روانشناسی به منرله علم برقرار خواهد بیود
اما اان تأثیرگذاری نه به ،ورت فراهم نوردا پیییش فیرض بیلیکیه
گونه ای موا مه تحلیلی خواهد بود .به عبارت داگر فیییلیسیوف
تحلیلی با دقاهای تحلیلی خود میتواند کار روانشینیاس را زایر
ذرهبین نقادی قرار دهد به عنواا نمونه میتواا به نقادیهای اا
وااا در مورد نظراه هوشهای چندگانه هوارد گاردنر اشاره کرد .در
یالی که گاردنر به عنواا اک روانشناس تجربی ادعا میی کینید کیه
هوشهای چندگانهای را کشف کرده اسا وااا او را از اان ییییث
مورد انتقاد قرار میدهد که وی موا مهای پیشینی با هیوش هیای
چندگانه انجام داده اسا کمابیش همچوا موا مه پیشینی پیاول
هرسا که از گونههای دانش سخن گفته اسا بدوا اان که ادعای
کشفی تجربی را داشته باشد.
ب) ااگاه روانشناسی در نسبا “علم در فلسفه” نسبا داگیری
که بین فلسفه و علم برقرار میشود اان اسا که علیم را در دروا
فلسفه در نظر بگیرام .در اان ،ورت علم روانشناسی که از نس
تجربی اسا در فلسفه النه میکند .در اان تصوار فیییلیسیوف
روانشناسیگری می کند به بییانیی روانشینیاسیی در داخی کیار
فیلسوف قرار میگیرد .نیچه نمونه بارزی از اانگونه رابیطیه را بیه
نمااش گذاشته اسا .دقاهای وی در یاالت و واژگیهای روانیی
گونهای روااشناختی دارد همچوا بررسیهای وی در مورد یالا
انتقام وای مذبویانه که بعدها بر فرواد تأثیری اساسی گذاشیا.
نمونه داگر سارتر اسا زمانیکه ،حبا از خودفرابی میی کینید.
بحثهای دقی وی در مورد گونههای پیچیده خودفرابی شیکی
روااشناختی دارد درسا همانند مکانیرمهای روانی فرواد با ااین
تفاوت که وی برخالف فرواد نا را خودنگاهانه میداند.
) ااگاه روانشناسی در نسبا “فلسفه در علم” نوع سوم رابطه
اان اسا که فلسفه را در ییطه علم قرار دهیم اعنی فلسیفیه بیر
نشیانه علم فرود بیااد و در نا خانه کند .دادگاه کواان در اانجا قرار
میگیرد .وی با “شبکهای کردا ” رابطه فلسفه و علیم بیه ،یورت
شبکهای بیرخنه و قرار دادا بحثهای هستی شناختی فلسیفیه
(ننتولوژی) به منرله فرض هاای در علم سیرنیوشیا ننیمیا را بیه
موفقیا علم گره میزند .اگر علمورزی موف شود در اان ،یورت
فرض های فلسفی نا نیر قاب قبول خیواهید بیود و در غیییر ااین
،ورت فرض های فلسفی نیر به همراه علم فروخیواهید رایخیا.
بحثهای کواان در مورد “طبیعی گرداندا معرفاشناسی ” ااگاه
روانشناسی را به خوبی به نمااش گذاشته اسا .میقیصیود وی از
اان تعبیر نا اسا که معرفاشناسی به منرله بخشی از کار سنتی
فلسفی بااد ای خود را به روانشناسی بدهد .روانشناسی ابتدا در
شک رفتارگراای و سرس در شک عصب شناختی روشن خیواهید
کرد که معرفا ندمی چیسا و چه واژگیهاای دارد.

 .2نظریه آزادی وآموزش وپرورش آزاد

معرفیکتاب

نواسندگاا محمد یسن میرزامحمیدی
فاطمه زاباکالم و علی ،حبتلو
ناشر انتشارات دانشگاه شاهد تمراا
چاا اول 1311

 .1گفتوگوی معلم و فیلسوف

نواسنده خسرو باقری
ناشر شرکا انتشارات علمی و فرهنگی
چاا اول 1311
تعداد ،فحات ( 124قطع یبی)
قیما  4222توماا

در اان کتاب گفاوگوای میاا اک معلم و اک فیلسوف شیکی
میگیرد .در هر سخن سادهی معلم الاههاایی نیامیحیسیوس
نمفتهاند چنااکه از هر الاهای فیلسوفی میتواند سربیرنورد و
سخنی با وی باز گواد .گفاوگوها از مسیرهای مختیلیف گیذر
کردهاند و نبههای گوناگونی را در بر گرفتهاند .مثیال نمیوزش و
اادگیری به طور ا تنابناپذاری نبهی فلسفی دارند نظیر و
عم چوا تاروپودی درهم تنیدهاند فمم مفاهییم تیعیلیییم و
تربیا نیاز به رح و تعدا های مفمومی دارد مانی و بومیی
بودا دو چمرهی ژانوسی تعلیم و تربیااند.
کتاب “گفاوگوی معلم و فیلسوف ”با مقدمهای کوتاه شیروع و
در  6گفاوگو دستهبندی شده اسا چرا فلسفه؟ فلسیفیه و
فیلسوفاا نظر و عم فلسفه و تعلیم و تربیا چرا و چهگونیه
تحلی کنم؟ تعلیم و تربیا بومی اا مانی؟

هدف ا،لی اان کتاب معرفی دو نیظیرایه
نزادی و نموزش و پیرورش نزاد[ ]1اسیا.
اما چرا اان دو از مییاا تیمیام نیظیرایات
فلسفی تعلیم و تربیا که هر اک به نوبه خود ای تحیقییی
عمی و وسیعی دارند تو ه نگارندگاا را به خود لب می کند؟
در ابتدای امر ممکن اسا پاسخ اندکی عجیب و باور نکردنی به
نظر ناد اما یقیقا محض اسا .در اک برهه زمانی میؤلیفیاا
کتاب متو ه شدند که از میاا تمام نظراات مو ود در تعلیییم و
تربیا هر سه نفر دلبستگی و اعتقاد وثیقی به نظراه نموزش و
پرورش نزاد به عنواا تعلم و تربیا واقعی و رهیا از هیر رنیگ و
تعلقی دارند .پس از بحثهای طوالنی و میفیصی کیه شیااید
سالها بطول انجامید اان یقیقا به دسا نمده که نه تنمیا در
ااراا بلکه دربسیاری از منابع اروپاای متفکراا اان دو نظراه که
از عرش تا فرش تفاوت دارند همسو انگاشته شده اند .در نظراه
نموزش و پرورش نزاد هدف و شعار ا،لی تعلیم و تربیا تنیوایر
ذهن و رها کردا از زماا و مکاا خاص اسا .دانش برای خودش
و ارضای ذهن کسب می شود نه برای مقا،د بیرونی  .مقا،د
بیرونی هر چند ممم هستند اما محیصیول یانیبیی بیوده و از
اهمیا ثانواه برخوردارند.اان دریالی اسا کیه هیدف ا،یلیی
نموزش وپرورش بر اساس نظراه نزادی[ ]2کسب بیییشیتیراین
منفعا برای بیشتران افراد وغلبه بر طبیعا ودر راستای رفیاه
بوده سودنوری مدنظر اسا.
پانوشاها
[ Liberal education .]1اان نظراه در فارسی به نموزش وپیرورش
نزاد و سنتی نیر تر مه شده اسا.
[ Liberalism .]2

فلسفهتعلیموتربیتایرانبینالمللیمیشود...
انجمن فلسفه تعلیم و تربیا استرالیا برای تدوان ” دااره المعارف فلسفه و تئوری تربیییتیی“ از دو تین از اسیتیاداا
فلسفه تعلیم و تربیا کشورماا ناب نقای دکتر خسرو باقری و ناب نقای دکتر بختیار شعبانی ورکی به عنواا عضو
شورای تحراراه اان دااره المعارف دعوت نموده اسا .در تدوان اان دااره المعارف اساتید به نامی همیچیوا میاایکی
پیترز تینا برلی نیکوالس باربلس و اندراو گیبونر مشارکا دارند.
عالقهمنداا میتوانند برای کسب اطالعات بیشتر به سااا ”  “http://eepat.netمرا عه نمااند.

همه اسات د ،دانشجویان ،پژوهشگران و عالقه ملنلدان
فلسفه تعل م و ترب

کشور ملی تلوانلنلد بلا تلوجله بله

چارچوب خبرنامه ،اخبلار و گلزار

هلای فلعلالل ل هلا و

برنامه های مرتبط با حوزه فلسفه تعل لم و تلربل ل

را از

دانشگاه و استان خود برای خبرنامه ارسال نمایند.
خبرنامه الکترونیکی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

مدار مسئول دکتر محمد یسنی /سردبیر دکتر رضا محمدی /مدار داخلی مجتبی همتی فر
همکاراا اان شماره دکتر احیی قا دی دکتر سید الل هاشمی دکتر مراد ااری دهنوی دکتر نرگس سجاداه سید نقی موسوی یبیب ریییم
پور ازغدی افسانه عبدلی و خانم خسروی
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توجه :خبرنامه به ،ورت فصلنامه منتشر خوا هد شد /عالقه منداا می توانند مطالب خود را متناسب با چارچوب خبرنامه
و به ،ورت تااپ شده از طرا اامی ” “rmrahy@gmail.comارسال نمااند /نخران مملا ارسال مطالب اک ماه قب از انتیشار
خبرنامه اسا .مطالبی که پس از تاراخ تعیین شده به خبرنامه وا ،شود برای شمارههای بعدی مورد بررسی قرار خواهند گرفیا/
هیئا تحراره خبرنامه در رد و پذارش و همچنین وارااش مطالب ارسالی نزاد اسا.
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