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   فلسفۀ تعلیم و تربیتبهرویکردی نو 
  ٭آبادیدکتر حسین لطف

  

  چکیده
مـا  .  اسـت   و کوشش برای شناختن هستی     ، راه خردمندانه زیستن   ،فلسفه، روش درست اندیشیدن   

، و فلـسفۀ    گوناگوننی از فلسفه، از جمله فلسفۀ دین، فلسفۀ هنر، فلسفۀ علم، فلسفۀ علوم              فراوابا انواع   
دریافتهای  آن است که     برو    است همین فلسفۀ تربیت است که موضوع این مقاله       .  هستیم روتربیت روبه 

.  نـدارد   را  عصر حاضـر    مردم در   تربیتی -روانیواقعیتهای زندگی    پاسخگویی کافی به     ،سنتی از فلسفه  
 فلسفی و اندیشۀ درست در تعلیم و تربیـت        روشمند  ما نیازمند تفکر    این مقاله بر آن است که       همچنین،  

آمـوز،  توانیم آن را به همه، حتی به کودکان و نوجوانان دانـش      هستیم و می    انسانی زندگی و راه و رسم   
بیاموزیم مشروط بر آنکه موضوع مناسب، روش مناسب، زبان و ابزار مناسـب، و موقعیـت مناسـب را                   

  .کار گیریمبرای این آموزشها بشناسیم و به
 ،بخـش متکـی باشـد   ای روشن و رهاییبر فلسفهیت ما اگر تعلیم و تربدهد که  این مقاله نشان می   

خواهند توانست در مورد دیدگاههای متفـاوت و در مـورد معنـای        ایران کودکان و نوجوانان و جوانان    
 بـرای زنـدگی     را درستی بیندیشند و مهارتهـای خـود      زندگی خود در محیط محلی و ملی و جهانی به         

حکمت و خـرد و     ستیابی به چنین مقصودی، ما باید فهم خود از          برای د . گسترش دهند پاکیزه و انسانی    
اهداف و  سازی   و مناسب   بطور خاص،   تربیتی شناسیروانتعلیم و تربیت و     و فلسفۀ   ،  عامدانش به طور    

و را در یـک نظـام فکـری روشـن           با زندگی در عـصر حاضـر         محتوا و روش و فرایند تعلیم و تربیت       
 و منـابع    های آموزشـی و درسـی، کتـب درسـی         ، برنامه ز این طریق  او،  بخش سازماندهی کنیم    رهایی

تحول ثمربخش در تعلیم و تربیـت ایـران،          .، روشهای تدریس، و تربیت معلم را بازنگری کنیم        آموزشی

                                                           
  )com.lotfabadi@hossein(شناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران استاد روان. ٭

  25/7/1386:     تاریخ تصویب مقاله25/2/1386:      تاریخ آغاز بررسی مقاله25/1/1386: تاریخ دریافت مقاله
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توان خـود را    دانشمندان ایرانی باید    فرهیختگان و    و   قبل از هرچیز، نیازمند چنین کوشش سترگی است       
  .دنباشکار گیرند تا چراغ راه چنین تحولی بهسفۀ تربیتی جدید پردازی در فلبرای نظریه

 فلسفۀ تعلیم و     به کودکان و نوجوانان،     اندیشۀ درست   روش  و آموزش  تفکر فلسفی در این مقاله،    
 مورد نیاز برای تعلـیم و تربیـت در          حکمت و خرد و دانش    ترکیبی  ، مدل    و کاستیهای کنونی آن    تربیت

هدف مقاله آن اسـت      .ایمدگرایی مینوی و علمی در این مدل را توضیح داده         ایران، و جایگاه فلسفۀ خر    
مخاطبان تعلیم  تربیتی  _ روانی  زندگی ترین ضرورتهای  زمینۀ بهتری برای پاسخگویی به اساسی      که بتواند 

 آموزش جامع و کامل همگانی، تربیت هویت و شخـصیت، آمـوزش   ایران را، که به نظر ما    و تربیت در  
  . زندگی است، فراهم آوردهایمهارتآموزش  و ن،درس اندیشید
اندیشۀ درست، آموزش فلسفه به کودکـان،  ،  فلسفۀ علم، فلسفۀ تعلیم و تربیت     ،  فلسفه: هاکلیدواژه

  .تعلیم و تربیتآموزش همگانی، و ، ی علم وخردگرایی مینوی
  

  مقدمه
  

  عقِلونَالَّذینَ الیَالبُکمُصمالرَّالدواب عِندَاهللاِاِنَّ شَ
  22انفال               

  

  مفـزای طـول پـیـرهن و پهـنا  رد و حکـمتبفـزای قامـت خـِ
  بـن فـالن ز فـالن دانـابـهمان  گـویدغـرّه مشـو بدانچـه همی

  ورنـی همیت رنجه کـند سـودا   کـز دیده بر شـنوده گـوا بایـد
  عقل نیست چون و نه نیز ایرابی   چون و چرا ز عقـل پدید آیـد
  کـندت رسـواچون و چرا همی    چون و چرا عدوی توست زیرا

  روـر خسـناص

  
توان در  ایم تا ببینیم که چگونه می     در این مقاله چهار موضوع اساسی را مورد بررسی قرار داده          

تفکـر فلـسفی و روش اندیـشۀ         )1: این چهار موضـوع عبارتنـد از      . این موارد به نوآوری پرداخت    
 حکمت و خرد و دانش بـرای تعلـیم و           الگوی )3و کاستیهای کنونی آن،     فلسفۀ تربیت    )2درست،  

 نگرشی نو به هـر مـورد         ارائۀ  و الگوجایگاه فلسفۀ خردگرایی مینوی و علمی در این          )4تربیت، و   
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  ایـران درترین ضرورتهای تعلیم و تربیـت     مهمای که بتواند زمینۀ بهتری برای پاسخگویی به         گونهبه
  .باشد

  :دگاه ما در این موارد چنین استاساس نظری دی
 و کوشش برای شـناختن      ، راه خردمندانه زیستن   ،فلسفه، روش درست اندیشیدن   نخست آنکه   

  . استهستی
قابـل  ، اگرچـه کمـک      )الـنفس و علـم  (دوم آنکه، دریافتهای سنتی از مفهوم و معنـای فلـسفه            

ی است و به پاسـخگویی       شناخت هستی و انسان و معرفت و ارزشها و استدالل منطق           توجهی برای 
توانـد جوابگـوی نیازهـای تربیتـی عـصر حاضـر و             پردازد اما، نمی  کنجکاویهای دیرین فلسفی می   

  .راهنمای برنامه و محتوا و روش تعلیم و تربیت باشد
 تفکر فلسفی و اندیشۀ درسـت یـک ضـرورت بنیـادی در تعلـیم و           روشآموزش   سوم آنکه، 

شود و کننده گسترش داده میبیتی، افکار ویرانگر و تحمیق   تربیت است و در غیاب فلسفۀ روشن تر       
  .بردبینانه و خردمندانه و انسانی را از میان میشور و شوق زندگی واقع

شامل معلمان و سـایر بزرگـساالن و        (توان به همه    چهارم آنکه، فلسفه و اندیشۀ درست را می       
   و.آموخت) جوانان و نوجوانان و کودکان

شناسـیِ اندیـشۀ درسـت بـه کودکـان و            از آموزش تفکـر فلـسفی و روش        پنجم آنکه، غفلت  
های نادرسـت   نوجوانان و جوانان و بزرگساالن، که در حال حاضر چنین است، رواج بیشتر اندیشه             

هـای  شود و حیات فردی و اجتماعی و فرهنگی و ملّـی مـا را بـه آسـیب    و نابخردانه را موجب می 
  .کندچار میسنگین دو تربیتی  شناختی -روانی

: کنـیم بر این اساس و برای توضیح و تبیین موارد مذکور، مقاله را در چهار بخـش ارائـه مـی                   
تربیت و کاسـتیهای کنـونی آن؛       تعلیم و   فلسفۀ  ) ؛ ب اندیشیدندرستفلسفه و آموزش روش     ) الف
  .فلسفۀ خردگرایی مینوی و علمی) الگوی حکمت و خرد و دانش برای تعلیم و تربیت؛ و ت) پ

  

  اندیشیدندرست  روشفلسفه و آموزش -الف
  و کوشش برای شناختن هستی     فلسفه، روش درست اندیشیدن و راه خردمندانه زیستن       گفتیم  

-این معرفت مهم انسانی را به معنای جستجوی خِرد و خِردِ حاصل از کاوشگری نیز دانسته               . است
و جـستجوگری خِـرد و دانـش،        همچنین، فلسفه به معنـای عـشق        ). 2001،  1رونِس داگوبرت (اند  

                                                           
1 - Runes Dagobert 
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نظریه یا تحلیل منطقی اصول حاکم بر اندیشه و رفتـار، و دانـش مربـوط بـه جهـان هـستی اسـت                   
نظر فیلسوفان گوناگون دربارۀ موضوع فلسفه و ماهیت استدالل متفاوت از ). 2004فرهنگ وِبستِر، (

پردازد و برخـی دیگـر   ق میکنند که فلسفه به آزمون فرایند خودِ تحقیبرخی فکر می  . یکدیگر است 
امـا فلـسفه اساسـاً نـه یـک          . این نظر را دارند که فلسفه مسئول اثبات قضایای اصلی فلسفی اسـت            

های فلسفی بـر اسـتدالل      بررسی.  است  و کوشش  ها بلکه یک روش   مجموعه ادّعا و قضایا و نظریه     
 را مبنـای ایـن      داوریپیـش کوشد هیچ فرضی را بدون آزمون نپـذیرد و بـاور و             شود و می  نهاده می 
 اصـول زیـرین تمـام دریافتهـا و باورهـا و             "این بررسیها در پی آن است کـه       . ها قرار ندهد  بررسی

  .)559، صفحۀ 2006، 2استیچ. پی. اس (."شهود ما را نیز کشف و تبیین کند و 1مفاهیم ضمنی
ـ  : فلسفه، دانشی است که به بررسی چهار نوع سؤال پرداخته است   د زنـدگی  آدمی چگونـه بای

اصـول درسـت اسـتدالل      ؛  )شناسـی معرفت(؛ دانش حقیقی کدام است؟      )ارزشها و اخالقیات  (کند؟  
-هستی(؟   است چگونهچه چیزهایی در جهان وجود دارد و ماهیت اصلی آنها           و  ؛  )منطق(؟  چیست
آدمـی چگونـه بایـد      "یعنـی اینکـه      ( و سـوم   از این چهار سؤال فلسفی، سؤال اول و دوم        ). شناسی
مهمتـرین مـسائلی   )  "چیستاصول درست استدالل "، و  "دانش حقیقی کدام است   " ،"کندزندگی  

 سـؤاالت متأسفانه همین   . استشناسی تربیتی   و روان است که حائز اهمیت ویژه در تعلیم و تربیت          
گیـرد  اساسی است که در فلسفۀ تعلیم و تربیت در کشور ما مورد توجه اصولی و نظامدار قرار نمی                 

  .آموزان برنامۀ مدوّن و روشنی نداردپرورش نیز در تدریس آنها به دانشو آموزش و 
از یـک سـو منبـع       ) ای از آن کـه فلـسفۀ تربیـت اسـت          خاصه شـاخه  (های فلسفه   تمام شاخه 

دار ها و کارکردهای آموزشی و تربیتـی و از سـوی دیگـر عهـده              بخش همۀ اهداف و برنامه    روشنی
ست اندیـشیدن و راه خردمندانـه زیـستن بـه کودکـان و              هدایت آموزش فلسفۀ زندگی و روش در      

شـود فقـط    آنچه در حال حاضر به عنوان فلسفه و فلسفۀ تربیت ارائه می           . نوجوانان و جوانان است   
کلـی از   دهد و به  خاصیت، را انجام می   بخشی از وظیفۀ اول، آنهم به شیوۀ سنتی و غیرنوآورانه و کم           

و چنین است که در آن بخش از فلسفه که در خدمت            . ستوظیفۀ خود در مورد دوم دچار غفلت ا       
 .گیرد باید اساساً تجدید نظر شودتعلیم و تربیت قرار می

دهد که نظام آموزشی ایران بر این باور است         های آموزشی و درسی مدارس ما نشان می       برنامه
 تحـصیلی  هـای باید به عنوان یک درس فرعی در یک سال آخر برخـی از رشـته      تدریس فلسفه   که  

 فلـسفه درس بـسیار    کـه شودچنین فرض می. یابد تحصیالت دانشگاهی اختصاص دبیرستانی و به  

                                                           
1 - Subdoxastic (or tacit) concepts 
2 - S. P. Stich 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

و تربیتفۀ تعلیم  فلسبهرویکردی نو                                                                            

 

 

15  

یادگیری فلسفه نیازمند سطح تفکر انتزاعی است و این سطح از تفکر از             پیچیده و دشواری است و      
. تواقعیت این است که این هر دو فرض همراه با خطـا اسـ             . کندسالهای نوجوانی به بعد بروز می     

اوالً خطا است که مسائل فلسفی را فقط از نوع مسائل بسیار پیچیـدۀ انتزاعـی بـدانیم و دوم آنکـه                      
تر آموزان دبستانی و دورۀ راهنمایی نیز از ظرفیتهای فکری الزم برای پرداختن به مسائل ساده              دانش

 دبـستانی   تفکـر آدمـی از دورۀ     ). 108 تـا    82 صـفحۀ ،   الف 1385آبادی،  لطف(فلسفی برخوردارند   
آمـوزان  شود و از همین دوره است که آموزش اندیشۀ درست را بایـد بـه دانـش                دار رفتار می  میدان

ایـن اندیـشه کـه     . رفتاری آنان رشد مطلوب خود را پیـدا کنـد         _شناختی_آموخت تا ساختار روانی   
 1ی ژنتیـک  شناسکند از رویکرد شناخت   های نوجوانی به بعد در آدمی بروز می       تفکر انتزاعی از سال   

توانـد دربـارۀ    های نوجوانی به بعد آدمـی مـی       متعلق به ژان پیاژه گرفته شده که معتقد است از سال          
هـای  حـل های خود به تفکر بپردازد و اسـتدالل مـنظم و قیاسـی را، کـه امکـان مقایـسۀ راه                    اندیشه

  .کار گیردبهآورد، در ذهن خود گوناگون برای حل یک مسأله و انتخاب پاسخ بهتر را فراهم می
انـد  نشان داده ) 1999 و همکاران،    3؛ گوپنیک 1993،  2اَستینگتوناز جمله   (بسیاری از محققان،    

ایـن محققـان    اسـت  ساله نادرست 13 تا 6آموزان   نظریۀ پیاژه در مورد ظرفیتهای شناختی دانش       که
یشتر از تفکر عملیـات      بسیار ب  کودکان دبستانی و راهنمایی   توانایی فکری   اند که   به این نتیجه رسیده   

انتقادات اساسی دیگری نیـز بـر پیـاژه وارد شـده، از جملـه در مـورد                  . است مورد نظر پیاژه     4عینیِ
توجهی او  های او، غفلت وی از اهمیت زبان در رشد تفکر، کم          شناختی پژوهش های روش نارسایی

-گرفتن قابلیـت  ، نادیده های ذهنی  فرهنگی در رشد شناختی و توانایی      -به اهمیت تأثیرات اجتماعی   
تـوجهی او بـه سـازمان شخـصیت و          های تغییرپذیری و گسترش هر یک از مراحـل رشـد، و کـم             

هـای ذهنـی آدمـی شـده اسـت          برآورد کردن توانایی  های فرد در کیفیت تفکر که باعث کم       انگیزش
  ).36 صفحۀ 1378آبادی، لطف(

بـسیارند  . شـود ست که عموماً تصور می    آموزان بسیار بیشتر از آن ا     های شناختی دانش  توانایی
العـاده  کسانی که دچار این خطای اساسی هستند که کمبودهـای تعلـیم و تربیتـی در مـسائل فـوق                   

های آموزشی و درسی، و     از جمله، در گزینش و تربیت معلم، در برنامه        (پیچیدۀ آموزش و پرورش     
آمـوزان را بـه     تربیتی دانش های آموزشی و    و ضعف ) در روش آموزش و مدیریت کالس و مدرسه       

گذارند اما مشکل اساسی، نه از کودکان و نوجوانان بلکه، از خود            توانی شناختی آنان می   حساب کم 

                                                           
1 - genetic epistemology 
2 - Astington 
3 - Gopnik 
4 - operational thinking 
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 .هـا و عملکردهـای تعلـیم و تربیتـی خـود نـداریم             ها و روش  ما است که کفایت الزم را در برنامه       
کس، رست اندیشیدن را به همه    دهد که فلسفه و روش د     واقعیت این است و پژوهشها نیز نشان می       

توان آموخت مشروط بر آنکه موضـوع مناسـب، روش مناسـب، زبـان و               و از جمله به کودکان، می     
، 1گـارت مـاتیوز   (کـارگیریم   ابزار مناسب، و موقعیت مناسب را برای این آموزشـها بـشناسیم و بـه              

ر چنین صـورتی و بـا       د). 2000، و   1996،  1991،  1985،  2؛ پریچارد 2000، و   1994،  1984،  1980
 قـوانین    در مـورد   آموزان این است کـه بتواننـد      چنین نگرشی، مسألۀ اصلی آموزش فلسفه به دانش       

 و در مورد معنای زندگی خود در محیط محلی و ملی و جهانی              ، دیدگاههای متفاوت افراد   واقعیت،
  .و تاریخی به درستی بیندیشند

ویـژه روش   بـه (آموز قـادر نیـستند فلـسفه        انشاین تصور کهنه که گویا کودکان و نوجوانان د        
آموزان مـا را    گرا است و دانش   را بیاموزند نگرشی واپس   ) درست اندیشیدن و روش درست زیستن     

جای تعجب است کـه     . سازدهای بسیار ضروری برای زندگی در عصر حاضر محروم می         از مهارت 
ر و بینش دینـی و دانـش اجتمـاعی و           از گذشته تا به حال درسهای مربوط به تاریخ و ادبیات و هن            

ایـم  آموزان دبستانی و راهنمایی داشـته     های درسی دانش  سایر دروس پیچیده و انتزاعی را در برنامه       
و کنیم که آنان ظرفیتهای الزم برای آموختن چگونگی تفکر و روش درست اندیـشیدن  اما گمان می 

هـای  کل از بـدفهمی    مـش  .وزان نیـست  آمـ  در واقع، مشکل از سوی دانش      .را ندارند درست زیستن   
های درسی را ایم و جرأت نوآوری در متحول کردن برنامهاندیشۀ سنتی است که ما گرفتار آنها شده

  .نداریم
معرفت به امور کلی احوال موجودات مانند وحدت "شود که فلسفه را مشکل از آنجا آغاز می   

) 2567، صـفحۀ    1362فرهنـگ معـین،      ("و کثرت و وجوب و امکان و حدوث و قدم و مانند آنها            
آمده است بر این باورند کـه  ) 593، صفحۀ   1973(نجد عربی   گونه که در المُ   کنند و یا آن   تعریف می 

کنند که آمـوزش فلـسفه بـه کودکـان و           ، و گمان می   "األشیاءِ بِمَبادِئها و عِلَلُها األولی    الفلسفه، عِلمُ   "
سینا و صدرا و کانت و هگـل و هایـدگر بـه             فالطون و ابن  های ا نوجوانان به معنای تدریس اندیشه    

بنابراین، الزم است هم در فهم معنای فلـسفه، هـم در تـشخیص تواناییهـا و ظرفیتهـای             . آنان است 
آموزان، هم در محتوا و روش و ابزارهای تدریس، و هم در دانش و تواناییها و شـور     شناختی دانش 

آموزان دبستانی و راهنمـایی و دبیرسـتانی تجدیـد نظـر            شو شوق معلم برای آموزش فلسفه به دان       
  .شود

                                                           
1 - Gareth Matthews 
2 - Pritchard 
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آموزش فلسفه را   دهد که   های درسی در کشورهای پیشرفته نشان می      مطالعات جهانی و برنامه   
 1 مثالً اجرای روشهایی که توسط مـاتیو لیـپمن         .توان از آغاز ورود کودکان به مدرسه شروع کرد        می

انجمن پیشبرد جستجوهای فلسفی و بازتـاب       "ارائه شده و    ) 1993، و   1991 1988،  1978،  1974(
 آنها را گسترش داده است حاکی از امکان آموزش فلسفه و شیوۀ تفکـر        "2آن در آموزش و پرورش    
  .درست به کودکان است

برای آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانان، قبل از همه باید دقیقاً، و بخصوص بـا روشـهای                  
، بررسـی کنـیم کـه در حـال          3)2006لن،  نـزین و لیـنکُ    ؛ دِ 2005ل،  وِکرِس (پژوهشیو ترکیبی   کیفی  

آمـوزان آموختـه    های تفکر به چه صورت به دانـش       حاضر چه نوع از فلسفۀ زندگی و کدام مهارت        
آمـوز در ایـن مـورد       های درسی و معلم و دانـش       و کتاب  4های آشکار و پنهان   شود؟ نقش برنامه  می

هـا چگونـه اسـت؟       غیرمستقیم و آشـکار و پنهـان ایـن آمـوزش           چیست؟ و تأثیرگذاری مستقیم و    
بایـد آمـوزش داد و ایـن        سؤالهای دیگر این است که کدام روش اندیشیدن برای درست زیستن را             

؟ آیا این روشها و مهارتها باید در درون هر یک از دروس یا در               صورت گیرد  چگونه باید    آموزشها
کنیم آموختـه شـود؟ نقـش گفتگوهـای کالسـی و             می جریان درسهایی که به همین منظور طراحی      

بررسیهای میدانی و استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش مهارتهای درست اندیشیدن         
توان هر مورد را به برنامۀ درسی و فعالیتهای کالسی تبدیل کرد؟ و هر یـک از                 چیست؟ چگونه می  

 مفاهیم حرمت و کرامت انـسانی، حقـوق انـسانی،    مثالً(مفاهیم اساسی زندگی انسانی و شهروندی     
های فـردی و جمعـی، بهداشـت محـیط     خوبی و بدی، دانایی و نادانی، ارزشهای انسانی، مسئولیت  

آمیـز، برابـری حقـوق، پـذیرش تفاوتهـای فـردی،           زیست، قانون و نظم، صلح و مناسبات مسالمت       
سـاالری، و قـانون و      آزادی و مـردم   ،  گزینـی میانهمصالح فردی و جمعی، همکاری و حل تعارض،         

-و پـیش هـای آمـوزش دبـستانی و راهنمـایی و دبیرسـتانی      تـوان در برنامـه    را چگونه می  ) عدالت
  آموزان آموخت؟های گفتگو و حل مسأله و تفکر نقّاد و خلّاق به دانشو با روشدانشگاهی 

آمـوز و ایجـاد   نـش آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانان بر رابطۀ نزدیـک فکـری معلـم و دا    
. آورد تأکید داردهای تفکر را فراهم می   انگیزه برای آغاز بحث و گفتگوهایی که زمینۀ ارتقاء مهارت         

کنندۀ گفتگوها را دارد، این است که انگیزۀ اولیـه را ایجـاد کنـد، واسـطۀ              کار معلم، که نقش تسهیل    
 .های ثمـربخش را ارائـه دهـد   طرح سؤاالت بیشتر باشد، و راهبردهای مناسب برای بحث و گفتگو        

                                                           
1 - Matthew Lipman 
2 - Society for Advancing Philosophical Enquiry and Reflection in Education 
(SAPERE) 
3 - Cresswell; Denzin & Lincoln 
4 - open & hidden curriculum 
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، ما نیازمند آن هستیم که فهم خود  )ج 1385آبادی،  لطف(ایم  گونه که در جای دیگر نیز نوشته      همان
هـای  سازی آن با زنـدگی در عـصر حاضـر و، در نتیجـه، برنامـه     از فلسفۀ تعلیم و تربیت و مناسب    

در غیـر   . نیز بـازنگری کنـیم    آموزشی و درسی و کتب درسی و روشهای تدریس و تربیت معلم را              
ماندگیهای کنونی تداوم خواهد یافت و روز به روز از پیشرفتهای مطلـوب عقـب               صورت عقب این

  .خواهیم ماند
آموزان بتوانند آنچه   هدف آموزش درست اندیشیدن آن است که شرایطی ایجاد شود که دانش           

با این روشـها اسـت کـه معلـم از           . کننددانند و دارند بنا   دانند و ندارند روی چیزهایی که می      را نمی 
داننـد، و آمـوزش را از       فهمد که آنان چه چیزهایی را مـی       آموزان می طریق مناسبات نزدیک با دانش    

این روشها  . ای باید شروع کرد تا پیشرفت آنان میسر شود و فهم آنان را از مسائل باال ببرد                چه نقطه 
 .آموزان است روش افزایش معلومات دانشکه بر فهمیدن متمرکز است ماهیتاً متفاوت از

: های اندیشیدن شامل مـواردی از ایـن نـوع اسـت           مفاهیم اساسی چارچوب گسترش مهارت    
های درسی؛ آموزش تفکر به روش همراهی و همکاری بـا           های تفکر در برنامه   سازی مهارت شفاف
مل یادگیری با استفاده از     شا(های آموزش فراشناختی؛ یادگیری مشارکتی      آموز؛ اتکاء به روش   دانش
های کوچـک   ؛ ایجاد طبع و عادت اندیشیدن درست؛ ایجاد تعمیم از محدوده          )های کامپیوتری رسانه

آمـوزان  آموزان هـر کـالس و کـل دانـش         تفکر درست به موارد مشابه بزرگتر؛ و عادت دادن دانش         
  .مدرسه به درست اندیشیدن

سه نمونه از این الگوها عبارتنـد       . ون استفاده کرد  توان از الگوهای گوناگ   ها می در این آموزش  
هـای درسـی    های ساختاریافتۀ افزون بر برنامـه     های عمومی تفکر از طریق برنامه     افزایش مهارت : از

های برنامۀ درسی مانند علوم و ریاضـیات و تـاریخ و جغرافیـا و               عادی؛ آموزش بر اساس موضوع    
هایی که در جریـان آمـوزش عـادی         ادۀ منظم از فرصت   های تفکر با استف   ادبیات؛ و آموزش مهارت   

نویسد هر یک از رویکردهای آموزش تفکر را        می) 1999 (1سگینِککارول مَ . آیدها پیش می  برنامه
های تفکر، قابل انتقال به موارد دیگـر در         کار گیریم باید توجه داشته باشیم که آموزش مهارت        که به 

  .تر ارتقاء دهدکر او را به سطحی عالیجریان زندگی فرد باشد و کیفیت تف
در دو اثر   ) 1965 و   1960(مثالً آنچه جروم برونر     (شناسان معاصر نیز    تحقیقات برخی از روان   

مؤیّـد  )  ارائه کرده اسـت    2"سوی یک نظریۀ تدریس   به" و   "فرایند آموزش "شدۀ خود، یعنی    شناخته
آمـوزان   دربارۀ ظرفیتهای یادگیری دانـش     موارد فوق و حاکی از آن است که ما باید در نگرش خود            

                                                           
1 - Carol McGuiness 
2 - Jerome Bruner's "The Process of Education" and "Toward a Theory of Instruction" 
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تـوان بـه کودکـان      شـود نمـی   از این دیدگاه بسیاری از چیزهایی را که گفتـه مـی           . تجدید نظر کنیم  
قابل آموختن است مشروط بر آنکـه مـواد و روشـها و             ) ای و پیچیده  از جمله مفاهیم پایه   (آموخت  

آموزان  به تدریج روی دانش موجود دانش      ابزارهای مناسب به کار گرفته شود و آموزشهای خود را         
کنـد  آموزان به خود مواد درسی بهترین انگیزۀ یادگیری را ایجاد می          تأکید بر عالقۀ دانش   . قرار دهیم 

  .های بیرونی، از قبیل نمره، استو مؤثرتر از انگیزه
ری ها، خاصه در آموزش تفکر به جوانان که از ظرفیـت و توانـایی ذهنـی بـاالت                 در این روش  

برخوردارند، باید بر اهمیت تفکر فراصوری و شهود و احساس درونی به عنوان یک جنبۀ اساسـی                 
با استفاده از اندیشۀ آزاد و شهود است که یـادگیری           . از تخیل خالق و تفکر سازنده، نیز تأکید کرد        

 از در ایـن نـوع  . شـود های جدید مبتنی بر دانش گذشته و موجـود فـرد میـسر مـی              اکتشافی و ایده  
ها را کشف کنند و مدام بر آنچه از قبـل           شوند که واقعیتها و رابطه    آموزان تشویق می  یادگیری دانش 

  .دانند بیفزایندمی
آموزان باید کمک کـرد تـا بـه تفکـر           بر این اساس، از همان آغاز تحصیل در مدرسه به دانش          

 با ارزشها و عالئـق خـاص   انتقادی دست یابند و بفهمند که دیدگاههای افراد و مؤسسات گوناگون  
مثالً تصاویر و توصیفهای داخل کتابها بیـانگر دیـدگاهها و نیازهـا و پیـشینۀ                . تنیده است آنان درهم 

های درسی نیز بازتاب نگرشها و ارزشهای بخشهایی معین در جامعه           نویسندگان آنها است و برنامه    
دهنـدۀ   اشـاعه  در تمـام کـشورها  وهیهای گرهای تلویزیونی و دیگر رسانه   طور، برنامه همین. است

نوعی از دیدگاهها و سبک زندگی است که در راستای اهداف و منافع افراد و گروههـایی معـین از                    
 آموزش چون و چرا کردن و جـستجوگری بـرای           .مؤسسات فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی است      

نان ضرورتی انکارناپـذیر    برای رشد اندیشۀ کودکان و نوجوانان و جوا       فهم دقیق و درست واقعیتها      
  : نیستممکناند که کسب دانش بدون تفکر انتقادی حکمای ایرانی به ما آموخته. است

 یـار و یـاوردار بـیـخـدای جـهـان    جهـان را بـنا کـرد از بهـر دانـش

  سوی من همین است بس مذهب خر    تو گویی که چون و چرا را نجویم
ان داده نشود آنان گمان خواهند کرد که امور فرهنگـی و            وقتی که چنین آموزشهایی به شاگرد     

شـود  ای به آنـان آموختـه مـی       های آشکار و پنهان درسی و رسانه      اجتماعی و اقتصادی که در برنامه     
فهم این دو موضوع متضاد، یعنی سوگیری و فقـدان سـوگیری            . تماماً درست و غیرقابل تغییر است     

  . ر و پنهان، حائز اهمیت اساسی در تعلیم و تربیت استای آشکاهای درسی و رسانهدر برنامه

بسیار مهم است که بدانیم فلسفه و اندیشۀ اساسی در تعلیم و تربیت همگانی ایـن اسـت کـه                    
 و مهارتهای اساسـی  های پایهزمان آموزش دانش)  تا هجده سالگی پنجسنین   (همگانیدورۀ آموزش   
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جوهر ایـن آموزشـها، درسـت    و انسانی است و  زندگی و تربیت شهروندی محلی و ملی و جهانی          
از جمله ریچارد   ( در این مورد آنچه برخی فیلسوفان جدید تربیت          .اندیشیدن و تفکر انتقادی است    

آموزش عمومی در مقاطع ابتدایی و متوسطه اساسـاً         "گویند که   می) 41-42، صفحۀ   1990،  1رورتی
ت موجود اجتماعی بپردازد و اینکه وضـعیت        آموزان در راستای وضعی   باید به اجتماعی کردن دانش    

موجود درست یا خطا است ربطی به معلم و متخصصان تربیتی ندارد و خارج از حـوزۀ تخـصص                   
تعلیم و تربیت همگانی، هم باید بـه اجتمـاعی          . کننده است تمام بلکه گمراه  ، سخنی نیمه  "آنان است 

اندیـشیدن و تفکـر انتقـادی و حـل          آموزان و آموزش شهروندی بپردازد و هم درسـت          کردن دانش 
ترین مسألۀ فلسفۀ تربیت آن است که چراغ راهنمـای   به بیان دیگر، اساسی.مسأله را به آنان بیاموزد    

  .مخاطبان خود برای درست اندیشیدن و خردمندانه زیستن باشد
  

   و کاستیهای کنونی آنفلسفۀ تعلیم و تربیت -ب
-ها و عمل و نتایج تعلیم و تربیت مـی  و ماهیت برنامهفلسفۀ تربیت به مطالعۀ هدفها و فرایند 

 یا،   فرهنگی -تواند در بافت تعلیم و تربیت به عنوان یک مؤسسۀ اجتماعی          این مطالعات می  . پردازد
در معنای وسیعتر، به عنوان فرایند رشد وجودی انسانی، یعنی چگونگی تغییر فهم آدمـی از جهـان                  

بـا کمـک    . باشـد ) و حتی عواطف مـا    تاریخ، فرهنگ،   ت اجتماعی،   مثالً فهم واقعیتهای عینی، عادا    (
فلـسفۀ  بنـابراین،   . توان تربیت را در حیطۀ عمل و نظر هماهنگ و بامعنـا سـاخت             فلسفۀ تربیت می  

برای راهگشایی خردمندانه در عمل تربیتی و اندیشیدن دربارۀ غایات          "تربیت، معرفتی است نظری     
ی بنیادهای تربیت درست، منـسجم، هماهنـگ، و جلـوگیری از             به منظور معرف   "و بررسی نتایج آن   

در تعریـف دیگـر،     ). 65، صـفحۀ    1383زاده،  ابـراهیم (بروز تضاد و تناقض در نظر و عمل تربیـت           
فلسفۀ تربیت فعالیتی نظری اسـت کـه دربـارۀ          : گفته شده است که   ) 5، صفحۀ   1380سرشت،  پاک(

  .کندیج و دستاوردهای آن بحث میفرایند تربیت، هدفها، غایتها، روشها، و نتا
تربیت، آن گونه که جان دیوئی گفته است، آزمایشگاه افکار و عقاید فلسفی اسـت و آنهـا را                   

به نظر وی، فلسفۀ    ). 198، صفحۀ   1365نژاد،  به نقل از شعاری   (دهد  مورد تجربه و سنجش قرار می     
در کتاب آموختن بـرای     . آن است تعلیم و تربیت یکی از بخشها و مشتقات فلسفه نیست بلکه عین             

                                                           
1 - Richard Rorty: “Lower education” (primary and secondary) “is mostly a matter of 
socialization، of trying to inculcate a sense of citizenship.” It “should aim primarily at 
communicating enough of what is held to be true by the society to which the children 
belong so that they can function as citizens of that society. Whether it is true or not is 
none of the educator’s business، in his or her professional capacity.” (Rorty، “The 
Dangers of Over-Philosophication،” 41-42) 
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جوهر فلـسفه،  "نیز از او نقل شده است که  ) 1354پتروفسکی و همکاران، ترجمۀ فارسی،      (زیستن  
آموزد که چگونه دنیا را ای که به ما میبه معنای اعم، همان فلسفۀ تعلیم و تربیت است، یعنی فلسفه

  ".به میل خود بسازیم و از آن بهره بگیریم
 فلسفۀ تعلیم و تربیت را، جدا از آنچه در این تعاریف آمده است، بیش از همه                 فهم درست از  

توان از طریق پژوهش در وضعیت واقعـی و عوامـل و مـسائل و مـشکالت تعلـیم و تربیـت و                       می
شناسی، در عرصـۀ تربیتـی و در میـدان واقعـی            های علوم گوناگون، خاصه دانش روان     بررسی یافته 

فۀ تربیت، به بررسی و تحلیل همۀ مسائل تربیتی در خانواده و مدرسـه و              فلس. دست آورد زندگی به 
نوشتۀ محمـود صـناعی،     (آن گونه که در کتاب آزادی و تربیت         . پردازدجامعه از تمام جهات آن می     

فلسفۀ تربیت یکی از مبانی مهم تربیت و شـاید مهمتـرین ایـن              ": خوانیمنیز می ) 18، صفحۀ   1354
ربیت وسیعتر از فلسفۀ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و دینی قوم اسـت بلکـه              فلسفۀ ت ... مبانی است 

  ".مجموعه و خالصۀ آنها است
فلسفۀ تربیت نباید به بررسی رویکردهای فلسفی کالسیک فیلسوفان بـسنده کنـد بلکـه بایـد                 

 نـو  یافته در یک رویکرد فلسفی    ای نظام  را به گونه   قدیم و جدید  بخش  های انسانی و رهایی   اندیشه
به بیان دیگر، فلسفۀ جدید تعلیم و تربیت، به جای اصرار ورزیدن بر وابستگی به این               . متجلی سازد 

باید تأکید اساسی خود را بر آنچه ضـرورتهای اساسـی زنـدگی کنـونی               یا آن مکتب فلسفی سنتی،      
ـ                    (است   ی، که به نظر ما عبارت از آموزش و تربیت افراد برای دستیابی بـه سـالمت جـسمی و روان

سـاالری،  بندی به مـردم   کرامت و حقوق انسانی، پای    دفاع از   دانایی، خردمندی،   رسایی و شادمانی،    
متمرکز سازد، از جداسازی    ) طلبی، آزادی و مسئولیت، و مهارتهای زندگی است       درستکاری، عدالت 

تربیتـی  و ایجاد فاصله بین معلم و شاگرد اجتناب نماید، به روابط دموکراتیک به عنوان یـک روش                  
تأکید نماید، آموزش شهروندی محلی و ملی و جهانی را یک هـدف مهـم تربیتـی بـشمارد، و بـه                      

  .آموزان اهمیت بدهدتقویت ظرفیتهای رشد و شکوفاکردن استعدادهای دانش
 فلـسفۀ   ،یابنـد نگر پرورش مـی   جانبهآموزان با نظام فکری سطحی و یک       که دانش  در شرایطی 

لیت و وظایف خطیر خود را بشناسد و در دو حـوزۀ آمـوزش مهارتهـای                تعلیم و تربیت باید مسئو    
زندگی و شهروندی و در آموزش اندیشۀ درست و تفکر انتقادی و توانـایی ارزیـابی امـور، نقـش                    

در حال حاضر، فلسفۀ تعلیم و تربیـت در کـشور مـا چنـین کارهـایی را در                   . مؤثر خود را ایفا کند    
دهـد و نـه آمـوزش درسـت     وندی را در محور توجـه قـرار مـی         نه آموزش شهر  . برنامۀ خود ندارد  

که باید موضوع آموزش فلـسفه بـه      (اندیشیدن و مهارتهای زندگی و موازنۀ خرد مینوی و علمی را            
  .دهدمورد تأکید قرار می) کودکان و نوجوانان و جوانان باشد
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 از سـوی    هـستیم و  رو  تربیتی روبه _با مسائل و مشکالت گوناگون روانی     از یک سو    ما امروز   
 بـه ایـن مـسائل و مـشکالت          توانددیگر، فلسفۀ تربیت سنتی گرفتار چنان کاستیهایی است که نمی         

 ناشـی از آن موجـب       گریهـای  ناامنی روانـی و سـتیزه       رشدنایافتگی و  مثالً، در شرایطی که   . بپردازد
 و دامنـۀ آن هـر       گرفتاریهای عظیم برای مردم منطقۀ ما و بسیاری از مناطق دیگر جهان شده اسـت              

گیرد و همگان، خاصه نوجوانان و جوانان، را مورد تهدید جدی خود قـرار       روز وسعت بیشتری می   
داده است جا دارد که، در کنار بحث و گفتگوهای آکادمیک در مسائل فلسفۀ تربیت، توجه بیشتری                 

 فلسفۀ تربیت   بخشیهای رهای  جوانان و به جنبه    به واقعیتهای تربیتی زندگی کودکان و نوجوانان و       
مـشکالت بـزرگ   در شرایطی که همچنین، . در شرایط واقعی محلی و ملی و جهانی معطوف داریم        

سوء رفتار با کودکان و نیز سوادی و نبودن بهداشت و بیماری و اعتیاد و تجاوز و ناشی از فقر و بی
بـه  ن گروه اجتماعی معین، و فریفتن آنان برای تحقق اهداف غیرانسانی این یا آ        نوجوانان و جوانان    

- زندگی آنان را تحت تأثیرات مخرب خود قـرار مـی           کهوفور در منطقۀ ما و در جهان وجود دارد          
خود را از این مسائل اساسی برکنـار نگـاه دارد و         و نباید   تواند  بخش نمی  فلسفۀ تربیتی رهایی   ،دهد
-گرایـی و نقلـی    رایی و عقلـی    و بحث و گفتگوهای نوع اسکوالستیک دربارۀ پندارگ        "فلسفیدن"به  

  .گرایی و امثال آنها بسنده کندگرایی و نسبیگرایی و تجربه
) فرامدرن و واپـسگرا   در هر دو نوع     ( 1سازیمثال دیگر این است که ما اکنون با مسألۀ جهانی         

 ایـن دو نـوع    توان گفت که    حتی می . رو هستیم که مشکالت بیشماری را ایجاد کرده است        نیز روبه 
فلسفۀ تربیت باید به چنـین      .  است 2گریسازی از جمله عوامل مهم ایجادکنندۀ معضل ستیزه       جهانی

                                                           
از ها و عملکردهای قدرتهای مـسلط       قید و شرط اهداف و برنامه     پذیرش بی ی است که خواهان      نگرش سازی جهانی -1

انتقال وظایف و اقتدار دولت به بـازار آزاد         سازی نوع فرامدرن،    مثالً در جهانی  .  است کشورهامردم و سایر    سوی سایر   
روی ی ملّی، تضعیف اقتدار ملی کشور، دنبالـه زدایهای ملی در ادارۀ امور، مقرراتجهانی، کنارگذاشتن باورها و اندیشه  

-دنبال می  پذیرش فلسفه و سبک زندگی ایندیویدیوآلیستی، رالتیویستی، و پراگماتیستی            و دموکراسی غربی، -از لیبرال 

دیـدگاهها و سـبک زنـدگی کهنـه         سازی واپسگرا نیز هدف آن است کـه زنـدگی همگـان بـر اسـاس                  در جهانی  .شود
 مصالح هویـت ملـی و       مغایر با  را   ها نام نهاده و آن    "سازیجهانی"مفهوم از جهانی شدن را      دو  ین   ما ا  .سازماندهی شود 

 .دانیممی فرهنگ ملینظام ارزشی 

-نگرشی است که مؤلفه   شود،  سازی واپسگرا دنبال می   که خاصه از جانب جهانی    شدن،   در مقابل جهانی   گری ستیزه - 2

هـای دور و ارزشـهای      مقابله با سبک زندگی مُدرن، تعلق بیش از حد به گذشته          تمایل به جدایی و     : های آن عبارتند از   
هـای  مسلط بر زندگی سنتی، اتکاء به مفاهیم کلی فریبنده و زبان آرمانی فارغ از عمل اجتماعی و فرهنگی، حفظ الیـه                    

-د اقتـصادی و بـی  هـای درونـی اسـتثمارگری شـدی    رویی مناسبات اجتماعی و فرهنگی سنتی به منظور پوشانیدن الیه     
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 توجه کنـد و، در کنـار دو کرانـۀ           ترین مسائل انسان کنونی است،    ، که در شمار اصلی    مسائل بزرگی 
کـه مـا آن را      (، به دفاع از نگرش دیگری بپـردازد         1شدنگری در مقابل جهانی   سازی و ستیزه  جهانی

 یا نگـرش    شدنفعال به جهانی  خردمندانه و   رویکرد  نامیم و یک     می "2گرایینگری و ملیت  هانیج"
-برای توضیح بیشتر در این مورد، نگاه کنید بـه لطـف           ) ( است  و الزمۀ رشد و پیشرفت     گزینیمیانه

  ). ب1385آبادی، 
، سازی مـذکور هانیناشی از دو نوع ج ی روانی و ناامنیها نابهنجاریهای گرایی و  خرافه  و نادانی

در که زندگی حال و آیندۀ کودکان و نوجوانان و جوانان را در مخاطرۀ عظیم قرار داده است اساساً                   
 توجهتواند بدون    است و فلسفۀ تربیت نمی      و اجتماعی   و تعلیم و تربیتی    شناختی روان شمار مسائل 

و  و راهگـشایی درسـی        بـه طـرح مـسأله      ت این مشکال   و آموزشی و اجتماعی    های روانی به زمینه 
ها ارائـه   فلسفۀ تربیت باید بتواند مدلهای روشنی برای تبیین این پدیده         .  بپردازد هادر مورد آن  تربیتی  
شـناختی  اند که شخصیت انسان، که یـک مقولـۀ روان         شناسان بزرگ نشان داده   برخی از روان   .نماید

ی و سیاسی و تاریخی است و جامعـۀ  است، عمیقاً متأثر از جریانهای اجتماعی و فرهنگی و اقتصاد      

                                                                                                                                              
کارگیری ارعاب و خشونت در حل مشکالت اجتماعی و فرهنگـی، و کنتـرل تمـام و                 خبرنگهداشتن دیگران از آنها، به    

 .جویانه استهای متفاوت از نظام فکری ستیزهکمال اندیشه

 در طـول  ست کها تغییرات بسیار عمیق در باورها و ارزشها و سبک زندگی مردم جهان       ای از شدن مجموعه  جهانی - 1
دامنـه و   در نیم قرن اخیـر       گسترش جهانی این تغییرات از رنسانس به بعد و بخصوص         . استتاریخ بشر جریان داشته     

جهان و علمی و تکنولوژیک     این تغییرات که ناشی از تحوالت سیاسی و اقتصادی          . ای یافته است  سابقهبسیار بی شدت  
 جوانب گوناگون زندگی اجتماعی و فرهنگی به جای گذاشته و افـراد را              در عصر حاضر است، متقابالً تأثیری عظیم بر       

شدن موجب انتقال بـسیار سـریع و گـستردۀ     جهانی.از مردمانی محلی و ملی به انسانهایی جهانی نیز تبدیل کرده است           
نـسانی و در  های زندگی و حتی باعث تغییر در ارزشها و هویت و روابط ا    فرهنگ و سبک زندگی مُدرن در تمام حوزه       

شدن نه فقط بر اقتصاد و سیاست و مناسبات اجتماعی اسـت             تأثیرات جهانی  .عواطف انسانها در تمام جهان شده است      
ریـزی  برنامـه  به همین دلیل، فلسفۀ تعلیم و تربیـت و           بلکه بر فرهنگها و نظامهای آموزشی و هویت مردمان نیز هست          

شدن در تعلیم تواند بدون توجه دقیق و عمیق به تأثیرات جهانی  نمیثمربخش و نوآوری در آموزش و پرورش زمان ما          
  .و تربیت کشورها و ملتها صورت گیرد

کنیم، نگرشی است که فعال و تکثّرگرای است   گرایی، که آن را مثبت و خردمندانه ارزیابی می        نگری و ملیت   جهانی - 2
گیـری از جوانـب    بهـره ،فرهنگ ملّی و اعتالی ی، حفاظتساالرمردمرعایت موازین حقوق انسانی،  را آنهای مؤلفهو  

، اعتقاد  گری فارغ از سلطه   مثبت فرهنگ جهانی، گرایش مثبت به تاریخ و ارزشهای ملی، گرایش به عزّت و اقتدار ملی               
آمیز مبتنی بر حق برابر حاکمیـت       و عمل به برابری حقوق سیاسی و اقتصادی و فرهنگی همۀ کشورها، روابط مسالمت             

لی و حق برابر تعیین سرنوشت در بین کشورها، و برقراری مناسبات انسانی بین تمـام مـردم بـر مبنـای مـسئولیتها و                   م
  .دده، تشکیل می انسانیحقوق برابر
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معنایی و تردیـد دربـارۀ معنـی زنـدگی        احساس ناامنی و بی   بر  دهد و   بیمار، مردم بیمار پرورش می    
  ).9، صفحۀ 1962، 1اریک فرام (افزایدمی

سازی فرامـدرن   در دنیای ناامن جهانیبرای گریختن از جوانب منفی زندگی و بازیافتن امنیت   
شخـصیتهای  . بـرد هر نوعی از شخصیت به مکانیسم روانی خاص خود پناه می        است که    و واپسگرا 

ویژه، در میان افراد گروههـای محـروم و         بیمار، هم در میان گروههای برخوردار اجتماعی و هم، به         
طلبـی بـرای کنتـرل دیگـران،     قـدرت : کننـد کـه عبارتنـد از   ناامن، از سه مکانیزم دفاعی استفاده می     

نـسبت بـه خـود یـا      (متظـاهر  بردن هرچیزی که مانع به حساب آید، و هویـت       ویرانگری و از بین   
شـود کـه قادرنـد     مـی یدیگـران کـه در مـورد اول باعـث از دسـت دادن اراده و تبعیـت از افـراد       

شخصیتهای ضعیف و رشدنایافته را ابزار کار خود سـازند و در مـورد دوم بـه اسـتفادۀ ابـزاری از                      
بـه  ). ، به نقل از اریک فـرام      196، صفحۀ   1998/1383،  2ولتز و شولتز  ش) (انجامدانسانهای دیگر می  

توان از این طریـق تبیـین کـرد و دانـش تعلـیم و                وسیع موجود را می    یرسد که نابسامانیها  نظر می 
شناسی نیز، با بررسیها و پژوهشهای دقیق علمی، خاصه با تکیه بر پژوهشهای کیفـی               تربیت و روان  

حلهای اساسی برای مقابله با چنین      ز رهنمودهای فلسفۀ تربیت، باید بتواند راه      و ترکیبی، و با الهام ا     
  .دار تاریخی و فرهنگی و اجتماعی پیدا کند و ریشهبخشزیانهای پدیده

. شود به این مـسائل اساسـی تـوجهی نـدارد          فلسفۀ تربیت که در کالسهای درسی تدریس می       
 انتـشار یافتـه و در ربـع         شماردر نسخ بی    که تاکنون  تفلسفۀ تعلیم و تربی   اصول و   آثار  برخی  مثالً  

اکثر دانشجویان کشور بوده و آنان را با روش و محتوای خود آشنا             دستوری  قرن اخیر کتاب درسی     
 .توجهی به مسائل اصلی تعلیم و تربیت است       و کم ، بیش از همه دچار کاستیهای اساسی        کرده است 

معطوف به هدف نبوده، نقشی نیرومند    تربیت  تعلیم و   ۀ  فلسفاصول و   وقتی که منابع درسی آموزش      
 و   و روش درست اندیـشیدن و خردمندانـه زیـستن          ای عمل تعلیم و تربیت نداشته،     به عنوان راهنم  

سرمشق کار قرار ندهند بدیهی است که تعلیم        را  ملی و جهانی عصر حاضر       شناختن زندگی واقعی  
  .ل مشکالت خود خواهد بودبهره از رهنمودهای فلسفی برای حبیو تربیت 

بـه تعارضـهای    مهمترین کاستی آثار موجود فلسفۀ تربیت آن است که          به ترتیبی که گفته شد،      
اند نشان دهند که فاصـلۀ آرمـان تـا واقعیـت و     فلسفۀ آشکار و پنهان در تربیت نپرداخته و نتوانسته   

ایـن  . د و غالباً متعارض است    های تعلیم و تربیت ما بسیار زیا      گذاری برنامه حرف تا عمل در هدف    

                                                           
1 - Eric Fromm 
2 - Schultz & Schultz 
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جا، خاصه در شرایط تعلیم و تربیت کامالً متمرکز و دستوری و شعاری، که بخـش                موضوع در همه  
  . د، باید مورد توجه جدی قرار گیرددهاصلی آن را برنامۀ آموزشی و تربیتی پنهان تشکیل می

 دارای اهمیـت حیـاتی    1بررسی دقیق تفاوت فلسفۀ آشکار و فلسفۀ پنهان در تعلـیم و تربیـت             
درس و   معلوم نیـست کـدام       از بیان و پژوهش و ارائۀ زوایای نهفتۀ آن غفلت شود          است و چنانچه    

هرقـدر نظامهـای تعلـیم و تربیتـی         . تواند یا باید این وظیفه را برعهده گیـرد        منبع دیگر آموزشی می   
شـکار و پنهـان اهمیـت و        بیشتر جنبۀ دستوری داشته باشند پرداختن به تفاوتهای فلـسفۀ تربیتـی آ            

 در غیاب چنین آموزشهایی، ممکن است سازمان ذهنی مخاطبان بـه            یابد زیرا، ضرورت بیشتری می  
ای ناآگاهانه خـود را در      گونهتدریج چنان شکل بگیرد که هم به اسارت فلسفۀ پنهان درآیند، هم به            

ار کنند و، به جای حیات سالم       مورد این فلسفه بفریبند، و هم ناخواسته دیگران را به این فریب دچ            
 .، تداوم زندگی همراه با هویتهای نابهنجار را دامن بزنند و خداپسندانهو پاکیزه و خردمندانۀ انسانی

  

  الگوی حکمت و خرد و دانش برای تعلیم و تربیت) پ
 رساند که ما نیازمند الگـوی توجه به کاستیهای موجود در فلسفۀ تربیت، ما را به این نتیجه می            

. ای از اندیشۀ فلسفی، فلسفۀ تربیت، و منابع تدریس آن برای تعلیم و تربیت در ایـران هـستیم                  تازه
 پویـا از حکمـت و خـرد و دانـش باشـد، قـادر اسـت زمینـۀ            یتواند ترکیبـ  ای، که می  چنین فلسفه 

-شناختی و اجتمـاعی و تعلـیم و تربیـت دانـش    ترین ضرورتهای حیات روانپاسخگویی به اساسی 
تـرین موضـوعهای تعلـیم و تربیـت، یعنـی      ان و جوانان و بزرگساالن ایران، به ویژه در اصـلی    آموز

اندیـشیدن، و دسـتیابی بـه مهارتهـای         آموزش همگانی، پرورش هویت و شخصیت، روش درسـت        
  .زندگی در جامعۀ محلی و ملی و جهانی، را فراهم آورد

ای از اندیشۀ فلسفی، که رسد که نوع تازهبه نظر می. نگرش ما به فلسفۀ تربیت باید بهبود یابد
اصـول و  . گشای این نیاز اساسی باشـد  تواند راه ، می ایمنامیده "خردگرایی مینوی و علمی   " آن را    ما

کـه خـود حاصـل پـژوهش     (راهبردهای تربیت باید از سه سرچشمۀ حکمت و خرد و دانش عینی  
دی و خانوادگی و اجتماعی و اقتـصادی        گرفته شود و متناسب با واقعیتهای زندگی فر       ) علمی است 

، آمـوزش   ابـه نظـر مـ     . و سیاسی و فرهنگی و تاریخی و جهانی در درون فلسفۀ تربیت قرار گیـرد              
اندیشیدن، و آموزش   ، پرورش هویت و شخصیت، آموزش روش درست       جانبههمه کامل و    همگانی

- و فرهنگـی و روان  تـرین ضـرورتهای حیـات اجتمـاعی       ایمهارتهای زندگی در عصر حاضر، پایه     
ی فلـسفۀ تربیتـ   . آمـوزان و جوانـان و بزرگـساالن ایـران اسـت           شناختی و تربیتی و آموزشی دانـش      

                                                           
1 - open & hidden philosophy of education 
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 و چراغ راه پـیش       باشد ایتواند بستر پاسخگویی به این نیازهای پایه       می خردگرایی مینوی و علمی   
  .رفتن در این مسیر را در اختیار ما قرار دهد

 و  ،"مبادی و علل اولی   "گویی در بارۀ    نیاز داریم، که به جای کلی      فلسفۀ تربیتی ما به نوعی از     
  امثال اینها،   و "فیزیک و متافیزیک  "  و "وحدت و کثرت و حدوث و قدم      عالم وجوب و امکان و      "

آتـش  حلهای اساسی تعلیم و تربیتی برای خـاموش کـردن           راهالگوهای اندیشۀ حکیمانه و علمی و       
طبیعـت   کـه    توانی در روش درست اندیشیدن،    شکالت هویتی و کم   مهارتی و م  کم و   آگاهینا عظیم

شـادمانی و    و ارائـه نمایـد    ،سـوزاند نوجوانان و جوانان را می    بسیاری از   خرمن وجود   خدادادی و   
   .کند هدیهبه آنان را و مهارتهای زندگی رسایی و خردمندی دانایی و 

-ی فلسفۀ تربیت را آشکار مـی      بخشچنین دریافتی از تدریس و تربیت است که مفهوم رهایی         
فلـسفۀ  "گیری اساسی در     است که جهت   مادی و معنوی  بخشی در هر دو سوی      همین رهایی . سازد

چنین خردی است که موازنۀ جهان مینوی و جهان عینی را میسر   .  است "ی علم  و خردگرایی مینوی 
تواند تحولی ست که میاین موازنۀ جهان مادی و جهان مینوی از چنان ارزشی برخوردار ا         . سازدمی

شمار همراه اسـت، در  بخش در زندگی انسان را، که در حال حاضر با مشکالت بیاساسی و رهایی  
  .پی داشته باشد

فلسفۀ تربیت در حال حاضر چنان سرگرم مباحث کلی و دور از واقعیتهای زندگی فرهنگی و                
ینـی زنـدگی و ایفـای نقـش          ملی و جهانی است که پرداختن بـه مـسائل ع            و اجتماعی و اقتصادی  

و چنـین اسـت کـه    . داندبخشی و طرح و بحث آنها را نیز انحراف از حیطۀ وظایف خود می     رهایی
. کندتیرهای خود را به تاریکی پرتاب می      معطوف به هدف نیست و       ،تعلیم و تربیت  موجود  فلسفۀ  
 و در آمـوزش     ، جای مهمی در نظر و عمل مشخص تدریس و تربیـت نـدارد             یتربیتموجود  فلسفۀ  

خاصـه  (عالی نیز عموماً به مباحثی کلی چون معنای فلسفه و شرح و توضیح چنـد فلـسفۀ تربیتـی              
) 1گرایـی گرایـی، و وجـود    گرایـی، عمـل   گرایـی، مـاده   گرایی، طبیعـت  گرایی، واقع پندارگرایی، عقل 

-صادی نمـی  اختصاص یافته اما این آموزشها به عرصۀ واقعیتهای زندگی فرهنگی و اجتماعی و اقت             
  .ماندرسد و با پژوهش و عمل تربیتی عجین نشده و در سطح آموزش کلیات باقی می

روند که معموالً کسی از آغاز و انجـام و          در واقع، تدریس و تربیت در مدارس ما راهی را می          
- تنظیم نمیی درست فلسفۀ تربیتهاهای فلسفی آن اطالعی ندارد و کار خود را با پشتوانهپشتوانه

-اطالعـی از جهـت    آمـوزان و کـم    توجهی به بنیانهای فلسفی زندگی تعلیم و تربیتی دانـش         کم. ندک

                                                           
1 - Idealism; rationalism; realism; naturalism; materialism; pragmatism; & 
existentialism 
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 بزرگترین مشکلی است که با آن مواجـه         ،ها و عملکردهای تدریس و تربیت     گیریهای بنیادی برنامه  
آفـرین  ان و نوجوانـان و جوانـان مـا مخـاطره          هستیم و نتایج این امر برای تمام وجوه زندگی کودک         

  .است
های نویسنده حاکی از آن است که فلسفۀ تعلیم و تربیت چنان            مشاهدات و تجارب و بررسی    

هـا و فراینـد و نتـایج        شمار اهداف و برنامه    و چنان دور از مسائل بی      "فلسفیدن"گویی و   اسیر کلی 
بخـشی اجتمـاعی و فرهنگـی و ملـی           رهایی تدریس و تربیت بوده است که کسی به اهمیت آن در          

و چنین است که به نوآوری و پژوهش مؤثر در فلسفۀ تربیت، بـا وجـود اهمیـت و                   . توجهی ندارد 
 و  تمام علـوم انـسانی    ترین دروس در    خوریم و این درس یکی از ناشناخته      ضرورت آن، کمتر برمی   

در حل مسائل بنیادی آموزش و پـرورش  ذکر مانده و نتوانسته است نقشی قابلدر علوم تربیتی باقی   
بخشی اجتمـاعی و فرهنگـی و ملـی داشـته         آموزان و رهایی  تربیتی دانش _و رشد و پیشرفت روانی    

  .باشد
شناسـی را در  نویسندۀ این سطور در ربع قرن اخیر چندهزار دانشجوی تعلیم و تربیت و روان         

شته امـا بـه دانـشجویانی برنخـورده      دا در ایرانمقاطع گوناگون دانشگاهی در کالسهای درس خود 
شمار روانی و تربیتی و اجتماعی و فرهنگی را به مبانی و اصول و فلسفۀ تعلـیم                 است که مسائل بی   

و تربیت، که عموماً درس آن را گذرانده بودند، ارتباط دهند و بتوانند کاربرد این حوزۀ بسیار مهـم                   
بدان معنا است که آنان در واقع فلسفۀ تربیت       این   .در حل مشکالت گوناگون موجود را نشان دهند       

  .اندو کاربردهای مهم آن را نیاموخته
 آن است که، به دلیل تمرکز بـر         تربیتفلسفۀ  الگوی پویای حکمت و خرد و دانش در          کاربرد

ایـن  . ورزد، بر گفتگو و مشارکت و حقوق انسانی و مناسبات دموکراتیک تأکید می          آنبخشی  رهایی
شود که در سطوح گوناگون نظـام تعلـیم و           روابط معلم و شاگرد و سایر افرادی می        مناسبات شامل 
کنند بایـد ببیننـد و بداننـد کـه          های آموزشی کار می   همۀ کسانی که در محیط    . گیرندتربیت قرار می  

ثبـات  . تواند تغییر یابدشود آمیخته با نظام ارزشی معیّن و فرهنگ معیّن است و می  آنچه آموخته می  
هـا و مـصالح زنـدگی       ای باید حفظ شود که متناسب با واقعیت       گونهجهت معیّن دانش وقتی و به     و  

این دیدگاه متفاوت از نگرش سنتی تجویزی است کـه فرصـت و             . مخاطبان تدریس و تربیت باشد    
اختیار نگرش متفاوت به فلسفۀ علم و فلسفۀ تعلیم و تربیت، و هر نوع نگاه اندیشمندانۀ دیگـر، را                   

  .داردمیدهد و عمالً تدریس و تربیت را از خود زندگی دور نگه کسی نمیبه 
  کـه  در پی آن نیست    ، تأکید دارد   که بر واقعیتهای عینی    پویای حکمت و خرد و دانش،     الگوی  

 که نگرش فرامُدرن در مـورد فلـسفۀ         د و کاری را بکن    داهمیت فلسفه و نظریۀ تربیتی را نادیده بگیر       
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 که مخاطب تعلیم و تربیـت بـه خـود اجـازه دهـد             کند این مقصود را دنبال می      بلکه کند،تربیت می 
در آموزشـهای دانـشگاهی نیـز، وظیفـۀ مـا آن            . پردازی و حل مسأله کند    دربارۀ زندگی خود نظریه   

نیست که یک مجموعه از اصطالحات و مفاهیم سنتی را در تدریس فلسفۀ تعلـیم و تربیـت بـرای                    
تواننـد بـه   لکه باید به آنان کمک کنیم یادبگیرند که شخصاً چگونه می     مخاطبان خود توضیح دهیم ب    

یادگیری و اکتشاف برسند و در فهم و حل مسائل فلسفۀ تربیـت مـشارکت کننـد و از ایـن طریـق                    
  .ای خود و دیگران را بهبود بخشندزندگی شخصی و حرفه

 نظامـدار و واقعـی از       متخصصان فلسفۀ تعلیم و تربیت باید ادراکی      مطابق الگوی مورد بحث،     
تمامیت زندگی اجتماعی و فرهنگی در سطوح جهانی و ملی و محلی داشـته باشـند تـا بتواننـد از                     

تـوان یـک کلیـد نظـری        در آیند و ببینند که فلسفۀ تعلیم و تربیـت را مـی            محدودۀ نظری مألوف به   
م در بنیادهـای    فلسفۀ تربیـت بایـد هـ      . حساب آورد عملیاتی برای گشودن درهای زندگی عملی به      

عالوه بر . نظری و هم در واقعیتهای زندگی اجتماعی و فرهنگی ریشه داشته باشد تا ارزشمند گردد            
جانبۀ تحلیل نظری، ما باید در دانش عملیاتی مبتنـی بـر پـژوهش و عرصـۀ عمـل نیـز              توانایی همه 

  .های خود را نشان دهیمتوانایی
. نظری ارزشـمند در حـوزۀ نظـری باشـد         احبتواند ص کسی که دانش عینی نداشته باشد نمی      

توانند سهمی مؤثر در فهم و حل مسائل تعلـیم و           دانش عینی و خِرد و حکمت در کنار یکدیگر می         
نویـسد، از آنچـه در آثـار فلـسفۀ تعلـیم و             می) 2002 (1آن گونه که کالیو بِک     .تربیت داشته باشند  

ر فیلسوفان تربیت، عمومـاً بـه مـسائل خـالص           آید که اکث  دست می خوانیم این دریافت به   تربیت می 
توجـه بـه    .  تربیتـی  شناسـی پردازند تا بـه مـسائل واقعـی تعلـیم و تربیـت و روان              فلسفی بیشتر می  

 و امثال آنها نیـز دور       2های فیلسوفانی چون ویتگنشتاین، هایدگر، هابرماس، فوکو، و رورتی         دیدگاه
 تربیتی و روانی و اجتماعی را، خاصه برای تعلیم و           های آنان از واقعیتهای عینی    بودن برخی اندیشه  

، صـفحۀ   1967(برخی از این فیلسوفان، از جمله ویتگنـشتاین         . سازدتربیت در کشور ما، آشکار می     
های فلسفی فـارغ از  ، چنان غرق در اندیشه)11، صفحۀ 1987 به نقل از بانج و آردیال،   106 و   105

یکـی از   ": دارنـد فان قـرون وسـطایی، مـثالً، ابـراز مـی          دانشهای عینی هـستند کـه هماننـد فیلـسو         
ها برای یک فیلسوف این است که گمان کند ما با سـرهای خـود یـا در سـرهای                    خطرناکترین ایده 

تـر از ایـن نیـست کـه     به باور من، هـیچ فرضـی طبیعـی   ": کند کهوی اضافه می . "اندیشیمخود می 

                                                           
1 - Clive Beck 
2 - Wittgenstein، Heidegger، Habermas، Foucault، and Rorty 
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 ناگفته پیدا است که چنین 1".مراه باشد، وجود نداردبگوییم در مغز، فرایندی که با تداعی و تفکر ه     
بـه  . گوییهای خودساخته و غیرعلمی تا چه اندازه برای فلسفۀ تعلیم و تربیت خطرنـاک اسـت               کلی

شناسـی  از جملـه، روان  (های گوناگونبیان دیگر، فلسفۀ تربیت بدون اتکاء بر دانش عینی در حوزه    
در .  از استحکام کافی برخوردار نخواهـد بـود        )ناختی مغز ششناختی و فیزیولوژی کارکردهای روان    

حـائز اهمیـت    ) شناسـی تربیتـی   خاصـه روان  (شناسی  این میان، رابطۀ تعلیم و تربیت با دانش روان        
  .اساسی است

  

   فلسفۀ خردگرایی مینوی و علمی -ت
 اول  ترین دانش نظری و راهبردی در علوم تربیتی و حائز اهمیـت درجـۀ             فلسفۀ تربیت بنیادی  

پیچیدگی موضوع و سطح باالی اندیشه و تخیل . کردن راه تعلیم و تربیت استدر گشودن و روشن
یافتـه کـه   شود که معموالً افرادی موهبـت خالق و توانایی نوآوری مورد نیاز در این رشته باعث می  

  .کنندبرخوردار از مراتب هوشی برتر هستند، امکان ورود مؤثر به آن را پیدا می
مثالً عرفا  . اند بیش از همه مورد توجه قرار داده       عرفاحکما و   شناسان و   روانب هوشی را    مرات
-انـد؛ و روان   اند؛ حکما خردمندی و عقل را مورد توجـه قـرار داده           هوش متعالی پرداخته  عمدتاً به   

فۀ  مـا بـرای آنکـه بتـوانیم فلـس          .اندشناسان مطالعۀ سطوح و کیفیات فکری را در اولویت قرار داده          
ایم که ببینـیم مفهـوم خردمنـدی در    پردازی کنیم نیازمند آن بوده خردگرایی مینوی و علمی را نظریه     

ایم که ترکیـب پویـای ایـن        میان سه گروه مذکور، چیست و از بررسیهای خود به این نتیجه رسیده            
ی فهم و حل    تواند راهها دیدگاههای  هر سه گروه عرفا و حکما و دانشمندان می          م با تکیه بر     یهامف

را پـیش روی مـا      شناسی  در تعلیم و تربیت و روان     جویی  نوآوری و تعالی  مسائل و جستجوگری و     
  .بگشاید
شناسـی  خاصـه در روان ( شناختی شناسیدانیم که مراحل و مراتب رشد هوشی را در روان        می
سـالهای   در   3عملیـاتی  و پـیش   شهودی از نوع حسی و حرکتی و        )2شناسی ژنتیک ژان پیاژه   شناخت

 در دورۀ کـودکی هفـت تـا دوازده سـالگی، و             4تولد تا شش سالگی، توانایی فکری عملیات عینـی        
                                                           

1 - Wittgenstein (as cited by Bunge & Ardila، 1987، p. 11) wrote: "One of the most 
dangerous of ideas for a philosopher is، oddly enough، that we think with our heads or 
in our heads (1967، p.105)." "No supposition seems to me more natural than that there is 
no process in the brain correlated with associating or with thinking: so that it would be 
impossible to read off thought-processes from brain processes (1967، p. 106)." 
2 - the psychology of Jean Piajet's gentic epistemology 
3 - sensory-motor, intuitive, and pre-operational thinking 
4 - concrete-operational thinking 
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در سنین سیزده سـالگی و پـس از آن        1برای سازگاری و حل مسأله     توانایی هوشی عملیات صوری   
- همه  که برای درک و دریافت     سطوح هوشی برتر را،   بررسیهای ما حاکی از آن است که        . انددانسته

 ضـروری اسـت،  شناسـی  روانفلـسفۀ   و  سطوح پیچیدۀ فلسفۀ تربیت     و نوآوری در     انبه و تعمقی  ج
بـر اسـاس    ،   اسـت   کـه آن را تفکـر صـوری نامیـده          پیاژهافزون بر باالترین مرتبۀ هوشی مورد نظر        

در سه مرتبۀ عـالیتر  توان  می ، و در حکمت و ادب و عرفان       شناسی شناختی رواندانش  مطالعات در   
 :ئه و نامگذاری کرد که عبارتند ازرشدی ارا

که مشخصۀ آن جستجوگری و چون و        2یابیبرای مسأله  هوشمندی فراصوری جستجوگر     -1
شـود امـا    چون و چرا کردن، اگر چه از سال دوم کـودکی آغـاز مـی              .  است یابیچرا کردن و مسأله   

روح جـوانی   . ددهـ عالیترین کیفیت خود را در دورۀ جوانی و بزرگـسالی و خردمنـدی نـشان مـی                
تواند به جستجوگری فلـسفی و      طلبانه و چون و چرا کننده است که در تداوم سالم خود می            عدالت

 این .گرددحکمت و دانش و هنر در و آفرینش   زمینۀ نوآوری    گری، با طرد تقلیدی   علمی بینجامد و  
. سطح از هوشمندی بخصوص بایـد در جریـان آمـوزش روش درسـت اندیـشیدن آموختـه شـود                   

  : باید یاد بگیرند که، آن گونه که ناصر خسرو گفته است،نوجوانان و جوانان و بزرگساالن
  اندر جـهان به عـدل مسـمّا شد   روانعدل است اصل خیر که نوشِ

  از بهر عـقل و عـدل مهـیا شـد   داد خـرد بـده کـه جـهان ایدون
  شـدگـرچـه به نام شـهرۀ دنیـا     مـپذیـر قـول جـاهـل تـقلـیدی
  گیتی چو حلقه تنگ از اینجا شد  چون و چرا بجوی کـه بر جاهـل

گیـری از   پردازی و ایجاد نظامهای نوساخته با بهره       که امکان نظریه   3 و روشمند  پویا اندیشۀ   -2
دیـدگی و   ای نیازمنـد پختگـی و جهـان        چنین اندیـشه   .کندامهای گوناگون را فراهم می    مجموعۀ نظ 

ویـژه در علـوم   لمی و فرهنگی و انسانی و تـاریخی بـرای نـوآوری، بـه    جانبۀ عتوانایی نگرش همه  
  .انسانی، است

                                                           
1 - formal thinking for adjustment and problem solving 
2 - post-formal questing intelligence for problem finding 
3 - dynamic and systematic intellect for theory-making 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

و تربیتفۀ تعلیم  فلسبهرویکردی نو                                                                            

 

 

31  

، اساس نگرش خود به فلـسفۀ علـم و          "ی علم  و فلسفۀ خردگرایی مینوی  "  ایجاد نظریۀ  ما در 
  را  سرچـشمۀ آن   کـه  ایمقرار داده  و خرد و حکمت      1 ترکیبی پویا از دانش عینی      را در  فلسفۀ تربیت 

 که ترکیب زیبایی    توان یافت  می های حکیم فردوسی   ایران، خاصّه در اندیشه    در آراء حکمای بزرگ   
  :از جان و رای و خرد و دانش و پژوهش و عمل را پیش چشم ما قرار داده است

  فـروزنـدۀ کِــهــتـران و مِـهـان    فزون از خِـرد نیسـت اندر جَـهان
   رىـَان نسپادان جهـچشم ش تو بى  ست چون بنگرى     ام جانـرد چشخِ

  کـه چشـم سـر مـا نـبـیند نهـان    خِـرد جـویـد آگـنده راز جـهـان
  زینجدا نیسـتجدا وآنکاینبدان    زمینخِرد همچو آب است و دانش

  بـه پـاکـی بـماناد مغـزت بجای    خِـرد بـاد جـان تـو را رهـنمـای
  ر خوردکـن بدین تا چـه اندنگـه    پـژوهـی و داری خِـردتـو دانـش

  بـه دانـش خِـرد رهنمای آیـدش    کسـی را کـه پیوسـته رای آیدش
قی و کیفیت استفاده از تجربه و احساس و دانـش و      خـِرد و خردمندی را به معنای دانش تعمّ       

اندیشه برای قضاوت دربارۀ درست و نادرست، نیـک و بـد، و تـشخیص شایـسته از ناشایـست و                     
 عقل و خرد، که دارای مراتـب گونـاگون          ).2000 ، 2لیونه پاسکال خوان(اند  حقیقت از ناحق دانسته   

کند و باید مورد تربیـت      شناختی آدمی است و از سنین دبستانی بروز می         حیات روان  ۀاست، فرماند 
 قرار گیرد تا بتواند نقش خود را در حرکت کشتی وجود آدمی در دریای زندگی به درستی ایفا کند                  

   .یابدخود به اندیشۀ پویا و روشمند تکامل و در مراتب رشد و پیشرفت 
هـای شـهودی و متعـالی       گیـری که حاکی از جهـت    باالترین مرتبۀ عقل است      خرد مینوی    -3
  برای هماهنگی با کلیت جهـان هـستی        ) دل  و فروغ  چشم (ها و تفکرِ همراه با بصیرت قلبی      اندیشه

ردار باشد و به بررسـی عقالنـی و         وقتی که خردمندی از کیفیتی متعالی برخو       . است )هنجار هستی (
انتقادی و شهودی باورهای اساسی و تحلیل مفاهیم بنیادی این باورهـا بپـردازد آن را حکمـت یـا                    

 و در قرآن کریم در ست که باالترین مرتبۀ عقل انامیمتفکر همراه با بصیرت قلبی یا خرد مینوی می     

                                                           
ها از طریـق روشـهای   یافته برای کشف یا تأیید واقعیت کوشش نظام  است و آن،   پژوهش علمی  دانش عینی حاصل     -1

همچنین، پژوهش علمی عبارت از     . ن نیز هست  علمی مشاهده و تجربه است که معموالً شامل بررسی پژوهشهای پیشی          
 .سازی منطقی استهر اقدام منطقی برای کشف جوهر هر پدیده بر اساس مفهوم

2 - Juan Pascual-Leone 
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 فلسفۀ تربیـت، اگـر بخواهـد بـه مرتبـۀ            .بیست مورد به روشنی بر مرتبۀ ممتاز آن تأکید شده است          
  .یابد، باید چنین خِردی را چراغ راه خود قرار دهدشایستۀ خود دست

پیچیدگی فلسفۀ تربیت که نوآوری در آن نیازمند تخیل خالق و ترکیب بـدیع از پـنج سـطح                   
  و روشمند، و خرد مینوی اسـت، باعـث         پویااندیشۀ عملیات عینی، صوری، فراصوریِ جستجوگر،       

به . های نو و شکستن مرزهای تفکر فلسفی در این رشته کاری دشوار باشد   شود که طرح اندیشه   می
پردازند قدری  پژوهانی که به کار فلسفۀ تربیت می      همین دلیل ناچاریم سطح انتظار خود را از دانش        

وزش روشـهای آمـ   فلـسفۀ تعلـیم و تربیـت و در          مسائل   و آرزو کنیم که در جزء جزء         باالتر ببریم 
درست اندیشیدن و خردمندانه زیستن و شناختن جهان هستی طرحهای جدیدی را ارائـه نماینـد و                 

  .به آزمون گذارند
در تعلـیم و     باید آموزش ببینند که      ،معلمانویژه  متخصصان و به   ،برای دستیابی به این مقصود    

گی روزمـره را بـه مـسائل         واقعیتهای زند  تا زند را برانگی  تربیت کودکان و نوجوانان و جوانان، آنان      
یـادگیری  . های عمومی را با واقعیتهای مشخص زنـدگی محـک بزننـد          بزرگتر ارتباط دهند و نظریه    

هر یـک از    . باید حاصل رفت و برگشت مداوم بین امور جزئی و عینی با امور کلی و انتزاعی باشد                
ایجاد . ثمر خواهد بود   و بی  کنندهاین دو نوع یادگیری، وقتی که بدون ارتباط با دیگری باشد، خسته           

 آنها اسـت    معنویهای علمی، خاصه در علوم انسانی، و کشف داللتهای ارزشی و            ارتباط بین پدیده  
  .بخشدآموزان حیات مینوی میکه به یادگیری دانش

 فلسفۀ خردگرایی مینـوی و علمـی تربیـت شـوند نگرشـی      آموزان ما وقتی که بر اساس دانش
اهند یافت و از این طریق به احساس امنیت و هدفمندی و معناداری هستی        جانبه به زندگی خو   همه

ارتبـاط بـا جریـان واقعـی        های درسی مدارس ما عموماً از یک سـو بـی          برنامه. یابندخود دست می  
زندگی است و از سوی دیگر فارغ از آموزش شیوۀ اندیشیدن و فهم قـوانین و اصـول برگرفتـه از                     

های درسـی بـا امـور        ما نیز از ارتباط دادن امور عینی و جزئی برنامه          معلمان. تمامیت زندگی است  
طبیعی است که یادگیری دانش و مهارت و واقعیتهای مجزا       . کنندکلی و بنیادی ناتوانند یا غفلت می      

شناسـی تربیتـی    های گونـاگون روان   پژوهش. شودمعنا می کننده و بی  از کلیت زندگی اموری خسته    
هـای  هـای جزئـی درسـی و کـشف داللـت      که ایجاد ارتباط گسترده بین پدیدهمؤید این معنا است  

بخـشد و اگـر بخـواهیم احـساس         ای مـی  ارزشی، به آموزش و یادگیری مفاهیم درسی حیات تـازه         
آموزان بدهیم و زندگی و معنا و جهت آن  را به آنان بـشناسانیم               اطمینان و نگرشی فراگیر به دانش     
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؛ 1989؛ آندرسـون و راث،  1995 و 1993؛ آندرسـون،   1999کـورف،   (این آموزشها ضروری است     
  .1)1993گانیه و یِکوویچ، 

بر اساس آنچه در این بخش از مقاله توضیح داده شـد، الگـوی مفهـومی فلـسفۀ خردگرایـی                    
. ایمگانۀ آن در فلسفۀ تعلیم و تربیت را در نمودار شمارۀ یک نشان دادهمینوی و علمی و مراتب سه

از سطح کامالً عینی     (سه جهان اول و دوم و سوم      گانۀ معرفت آدمی در     مراتب سه مودار با   در این ن  
  :مواجه هستیم) مینویتا سطح 
  . دانش تجربی یا دانش عینی که دربرگیرندۀ تمام علوم، خاصه علوم رفتاری، استجهان -1
شـود و عقـل     مـی ترین مرتبۀ تفکر آغاز      اندیشۀ درست یا خرد و اندیشه که از ساده         جهان -2

عملیاتی و صوری و مراتب اندیشۀ فراصوری جستجوگر و نقاد، پویا و روشمند، و خرد مینـوی را                  
  .گیرددربر می
در این مرتبه از هستی است کـه ایمـان و     .  راستی و خیر و زیبایی و پاکیزگی       مینویِ جهانِ -3

  .عرفان و هنر و اخالق و ارزشها در مرکز توجه است
مثالً در مرتبۀ مینـوی،     . توان فلسفۀ خاصی را در نظر گرفت      مراتب مذکور می  برای هر یک از     

در مرتبـۀ خـرد و      . با فلسفۀ دین و عرفان، فلسفۀ هنر، و فلسفۀ اخـالق و ارزشـها مواجـه هـستیم                 
در مرتبۀ دانش عینی و ارتباط      . توان به طرح و بحث فلسفۀ علم یا فلسفۀ ذهن پرداخت          اندیشه، می 

، دانـش   یـا علـوم طبیعـی   توانیم، افزون بر فلسفۀ هر علم، از دانـش طبیعـت   تر، می آن با مراتب باال   
  .شناسی، دانش اقتصادی، دانش تاریخ، دانش اجتماعی، و دانش تعلیم و تربیت سخن بگوییمروان

  

                                                           
1 - Korf; Anderson and Roth; Gagne and Yekovich 
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  فلسفۀ خردگرایی مینوی و علمییافته  ترکیب وحدت-1نمودار شمارۀ 

 را در   یتوان این نگرش به جهان هـستی و فلـسفۀ تربیتـ           ؤال این است که چگونه می     اکنون س 
ا و محتوا و روش تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان و جوانـان بـه                ه اهداف و برنامه   دادن به جهت

بـه منظـور اجتنـاب از    ، تـوانیم مـی   راکاربرد فلسفۀ خردگرایی مینـوی و علمـی  چگونگی  . کار برد 
 ضـرورت  چهـار  مربـوط بـه      هـای در یکی از نمونـه    صورتی کلّی و گذرا     به ،ن سخن تر شد طوالنی
آموزش همگانی، رشد هویت و شخصیت، آموزش درست اندیشیدن،         یعنی  (  تعلیم و تربیت   اساسی

  .نشان دهیم) و آموزش مهارتهای زندگی
  وتـوانیم محکمـات  مـی  بـه ضـرورتهای تعلـیم و تربیـت،       مربـوط در جنبۀ مینوی و متعـالی       

کرامت و شأن مثالً ( انسان  هستی و به در نگرش بهدینی و انسانی و فرهنگی و اجتماعی مشترکات
 فراگیـری   همۀ انسانها، حقوق برابر تمام افراد با یکدیگر، حق رشـد و پیـشرفت و کمـال همگـان،                  

 جهان مینوی
فلسفۀ دین ؛فلسفۀ عرفان، (

 اخالق و فلسفۀ هنر، و فلسفۀ
 )ارزشها

  جهان دانش عینی
دانش طبیعت، دانش (
شناسی، دانش اقتصادی، روان

دانش تاریخ، دانش اجتماعی، 
 )و دانش تعلیم و تربیت

 جهان خرد و اندیشه
 )فلسفۀ علم یا فلسفۀ ذهن(
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 و  ایجاد خیریافتن و شناخت علمی جهان هستی،مهارتهای زندگی متناسب با زمان، تکیه بر معرفت
و نیـز مقتـضای     ....) ، پـاکیزه نگهداشـتن طبیعـت و محـیط زیـست و              سبقت گرفتن در نیکوکاری   

خود در هر یک از مسائل تعلـیم        را چراغ راهنمای    حکمت و خرد و مطالعات مبتنی بر دانش عینی          
  .و تربیت قرار دهیم
نیم دریـابیم  تـوا  مـی ت و خرد و دانش،م و حک با تکیه بر این نگرشهای مینوی ،به عنوان مثال  

در  برخی از ایـن دریافتهـا    تر،  مشخصدر یک نگاه     .چه باید کرد  ریزی آموزش همگانی    که در برنامه  
  :چنین است کرد ارائهآموزان به دانشتوان  میمورد آموزشهای مرتبط با فرهنگ ملی که

 هالسـه هـزار سـ     یک تاریخ و فرهنگ انسانی مـدوّن         ای چند هزارساله و    پیشینه  دارای کشور ما 
 حائز اهمیت اسـت و هـر سـال و دهـه و صـده و هـزارۀ آن                    تاریخ و فرهنگ ملی   تمام این    .است

فهم درست مسائل ایران نیازمند قبول      . ما است   ملی و هویت وجود تاریخی   ناپذیر از   بخشی جدایی 
  . از گذشته تا به حال است و هویتتمام این تاریخ و فرهنگ) بینانۀو طبعاً نقد و بررسی واقع(

بر حسب منافع معین این یا آن گروه اجتمـاعی           را   ایرانکار نادرستی است که تاریخ و فرهنگ        
 بـدانیم و از ایـن طریـق         مطلـق یکی را خیر محض و دیگـری را شـر            تقسیم کنیم که  ی  یهابه دوره 

 و از مـردم     بـه حـساب آوریـم     دوستداران این یا آن دورۀ معین تاریخی را دوستان یا دشمنان خود             
مـردم ایـران    .  بتراشـیم  دوست و بیگانه  گروههای    وارثان و صاحبان کشورند،    یکایک آنان  که   ،ایران

های گوناگون انسانی و ملی و دینی و فرهنگی و          دارای یک هویت تاریخی طوالنی هستند که جنبه       
هـای دیگـر،    عمده کردن یکی دو جنبه از هویت ایرانی و کنار نهادن جنبـه            . اجتماعی و روانی دارد   

  .عث تفرقۀ اجتماعی و ضعف هویت عمومی ایرانی خواهد شد و باید از آن اجتناب شودبا
ایران به ملیتها و قومیتها و طبقـات اجتمـاعی و زبـانی و              گرایانۀ  گروه نادرست دیگر تقسیم     کار

  اما  مفید باشد  معینگروه اجتماعی   تواند برای این یا آن       می کار اگرچه این  . مذهبی و امثال آن است    
مانـدگی  خـشونت و عقـب  تبعـیض و   ای سایر مردم سودی در بر ندارد و اساساً موجب تفرقه و             بر
در مسألۀ اساسی این است کـه ایرانیـان        به بیان دیگر از دیدگاه خردگرایی مینوی و علمی،           .شودمی

و حق   یف یکسان دارند  همه با هم برابرند و حقوق و وظا       که باشند   ای  و از هر گروه و طبقه     هر جا   
درسـت  در تمام امور اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و زبانی و انتخـاب روش زنـدگی،      هر ایرانی 

هر یک از آنان بـرای ایـران نیـز یکـسان و             و مسئولیت بنیادی    برابر با حق دیگری است و وظایف        
  .برابر است
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ی خود های گوناگون برا کسانی که در گذشته و حال به بهانهالزم است در دیدگاهها و عملکرد 
-حـساب مـی  بهحقوق باالتر فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی تراشیده و بقیه را فرودست   

کننـد و   فقط کسانی که بهتر کار می     . گردد و برابری و آزادی همگانی تأمین        تجدید نظر شود   آورند
ر، اما  در تولید و خدمات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نقش باالتری دارند حق برخورداری بیشت              

اینکه افراد و گروههایی، بـه بهانـۀ آزادی اقتـصادی و       همچنین،   .عادالنه، از نتایج کار خود را دارند      
فرهنـگ سـازند فاقـد      مانده و بی  فقیر و عقب  فرودست یا   اجتماعی و فرهنگی، بخواهند دیگران را       

ان مـصالح ملـی     شکافهای عظیم موجود کامالً بـه زیـ       .  انسانی و ملی و اخالقی است       دینی و  توجیه
باید از چنان آموزش همگانی برخوردار شوند که آمادگیهای الزم بـرای            مردم ایران   یکایک  است و   

زندگی پاکیزۀ انسانی در محیط محلی و ملی و جهانی را پیدا            کسب تمام حقوق خود و دستیابی به        
  .رار گیرند معاصر ق با پیشرفتهای عظیم انسانی و علمی و فناوری جهانی هماهنگکنند و در

  و اجتمـاعی   تـرین نیـاز فرهنگـی     ، اساسـی  )از پنج تا هجده سالگی     (آموزش پیشرفتۀ همگانی  
ـ . کنونی مردم ایـران اسـت      جهـان معاصـر پیـشرفتهای     اخیـر، کـه      دو قـرن  خـصوص در طـول      ه  ب

 .انـد مردم ایران محروم از تعلیم و تربیت مناسبی بـوده         عامۀ  ای در این زمینه داشته است،        العاده  فوق
هـا و کارکردهـای     برنامـه بازنگری و بازسازی و نوسازی فرهنگـی        به همۀ دالیلی که برشمرده شد       

فرهنگـی  تعلیم و تربیتـی و      هر کوشش   . استناپذیر   اجتناب ضرورتی نهادهای آموزشی و فرهنگی   
فلسفۀ تعلـیم و تربیـت بایـد بتوانـد راهنمـای اندیـشه و        .درست باید بر همین مسأله متمرکز باشد   

  .هایی باشد که برشمرده شدریزی در تمام حوزهامهبرن
تواند پاسخی شایسته برای حل مـسائل تعلـیم و تربیـت            فلسفۀ خردگرایی مینوی و علمی می     

 آنچه در مورد آموزش فرهنگ ملی ذکر شد فقط یک مثال ساده از میان صدها و صدها مسألۀ .باشد
فلسفۀ خردگرایی مینـوی و علمـی بـر آن          که  توان گفت   در یک بیان کلی می    . تعلیم و تربیت است   

در پرتو چنین اندیـشۀ  . توان به رسایی و جاودانگی دست یافتاست که با خرد مینوی است که می      
توان به دست آورد و نخـستین و بهتـرین        نیک و توانایی مینوی و راستی است که خوشبختی را می          

  .رده ساختگردانی جهان است برآوکرداران را که تازهخواست درست
ت مـ توانیم در محکمات ادیان الهـی، در حک  را می و علمیمنابع این فلسفۀ خردگرایی مینوی 

. جـستجو کنـیم   های علوم انسانی، و در آثار فرهنگ و ادب سرزمین خود            و خرد حکیمان، در یافته    
م فردوسـی،  هـای حکـیم ابوالقاسـ   ای دقیق و عمیق به آثار کهن ایرانی و به سـروده      گونهاگر به مثالً  
الـدین  الدین سعدی شـیرازی، شـمس     الدین بلخی مولوی، مصلح   ای، جالل الدین نظامی گنجه  جمال
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حکمـت و عرفـان و ادب ایـران    دانش و خـرد و  همتای مرد بیمحمد حافظ، و دهها و دهها بزرگ      
امـروز کـه زمانـۀ      . بنگریم درخواهیم یافت که فرهنگ ایرانی بر همین خـرد مینـوی اسـتوار اسـت               

بخش بشری اسـت جـا دارد کـه علـوم جدیـد را بـه آن                 حیاتعلمی  دانشهای عینی و پیشرفتهای     
 نیکو بیامیزیم و خردگرایی مینوی و علمی را دستمایۀ نگرش به تعلـیم و تربیـت قـرار                   هایهاندیش
  . دهیم
ـ   هیچ چارهبرسیم،  و سربلندیرشدبه  رای آنکه باقی بمانیم و      ب ر ای نداریم جز آنکه با تکیـه ب

اندازی به تمام دانشهای عینی عصر حاضـر         هویت خود را حفظ کنیم و با دست        ،خردگرایی مینوی 
، افـزون بـر     در جهـان معاصـر     . رسـم کنـیم    ه و کردار   طرح نوی در اندیش    و زمانۀ پیش روی خود،    

 هوش مصنوعی، مهندسی ژنتیک، تکنولـوژی     مانند( دانشهای جدیدی    شدۀ مألوف، دانشهای شناخته 
 در حال پیشرفت است که پرداختن به آنها نیز بایـد            1)ی، نانوتکنولوژی، و بیونانوتکنولوژی   بازگردان

ما نباید فراموش کنیم که پیشرفت دانـش بـشر در یـک             . مورد توجه جدی فلسفۀ تربیت قرار گیرد      
قرن اخیر بیشتر از تمام پیشرفت دانش در طول حیات انسان بوده اسـت و ایـن پیـشرفتها رونـدی                     

در سـالهای آینـده     ما بـه زودی     . دارند و باید کار تعلیم و تربیت را با آن هماهنگ سازیم           تصاعدی  
مگـاهرتز   1019 کامپیوتری با سـرعت  های و پردازشگرهای دادهافزارهاشاهد خواهیم بود که سخت    

در کنـار   در ثانیه، که معادل سرعت جریانهای عصبی در مغز انسان اسـت، سـاخته خواهـد شـد و                    
سـالها اسـت    . مرحلۀ کامالً جدیدی در زندگی بشر پدید خواهد آمد         علمی عظیم دیگر،     پیشرفتهای

بینی واقع. ماندگی ضرورتی انکارناپذیر است   که ما از دانشهای جهانی عقب هستیم و رفع این عقب          
 در  پژوهی یک نیاز مبرم و یک حوزۀ کامالً جدید برای فلسفۀ تعلیم و تربیـت              نگری و آینده  آیندهو  
ار شویم و جهان را دوبـاره بنگـریم    است و ما باید از خواب سنگین کنونی که گرفتار آنیم بید انایر

 آموزش همگانی، آموزش روش درست اندیشیدن، تربیت هویت و شخصیت، و آمـوزش              تا بتوانیم 
  .مهارتهای زندگی به کودکان و نوجوانان و جوانان را به ثمر برسانیم

چنـد بیـت از     ارائـۀ    حکمـت و خـرد، بـا      یاز مبرم همۀ ما به      نتأکید مجدد بر     ، ضمن سخن را 
  :آوریم که فرمودالدین مولوی به پایان میمثنوی شریف جالل

  
  

                                                           
1 - artificial intelligence, genetic engineering, reverse technology, nano-technology, & 
bio-nano-technology 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  1386 تابستانم، شش سال ،20شمارۀ  فصلنامۀ نوآوریهای آموزشی،   

                               

 

38 

  النـن از عاقـری دریوزه کـگـلن    ر عقل است عاقل را امانـلنگ
  تـاو به نور حق ببیند آنچه هس    تـه او از پردۀ تقلید جَسـآنک

  صد جهان گردد به یک دم سرنگون    از یک اندیشه کـه آید در درون
  تـان حس ناپاک توسـردۀ پاکـپ    چنبرۀ دید جهان ادراک توست
  صـد قـیامت بگـذرد ویـن ناتمـام    تا قـیامت گـر بگـویم زین کالم
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