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   تعليم و تربيتي  و تأثير آن بر فلسفهاي هقار ي فلسفه
   

  ∗طيبه توسليدكتر 
  

  چكيده
 بر يكي از دو بينش فلسفي غالب ، نامي است كه در عصر حاضراي هقار ي فلسفه

گذاري بدان جهت است كه اين ديدگاه  نهاده شده است و اين نامبنا در مغرب زمين 
 مانند ،زبان  كشورهاي غير انگليسي در،تر ر تفسيري دقيق اروپا و دي  قارهعمدتاً در

 وجودي، اخالقي، مباحثبه  اي قاره ي فلسفه. فرانسه و آلمان رشد يافته است
 و در همين مباحث و پردازد مي يتشناخ انسانموضوعات  ،كلي طور  هاجتماعي و ب
ترين  مهم« ؤالِپاسخ به س.  است تربيت تأثير داشتهليم و تعي بر فلسفه ،موضوعات

ي تعليم و تربيت داشته  فلسفه  چه تأثيري بر چيست واي قاره ي فلسفههاي  ويژگي
 روش مطالعه در اين .كند مياضر دنبال  حي  هدفي است كه مقالهترين  مهم»است؟
 ، مباحث، تحليل و استنتاجِاست كه بررسياستنتاجي   از نوع مطالعات نظري،تحقيق

 است نشانگر آن ، نتايج حاصل از تحقيق.آيندش به حساب ميي اصلي اين روها هپاي
ي ها هگا و تا جديدترين ديدشود ميي هگل شروع ها ه با انديشاي قاره ي  فلسفهكه

. يابد مدرنيسم ادامه مي تختارگرايي و پسسا يعني پسا،مطرح در عصر كنوني
ي ها هه در شاخي گوناگون و متكثري هستند كها ه داراي انديشاي قارهفيلسوفان 

به تحقيق و تفحص در خصوص  ،هاين مقالدر .  اين ديدگاه تبلور يافته استمتفاوت
 تعليم ي  كه بر فلسفه استپرداخته شده اي قارهي  فلسفه در ييها بينش و ها هديدگا

 مانند تربيت ،ربيتي به اكثر موضوعات تاي قارهفيلسوفان . اند هو تربيت تأثير داشت
 ،هاي آموزشي بيت فردي، تربيت اخالقي و مشكالت و موضوعات نظام تراجتماعي،
ي  فلسفه از ي مختلفها همربوط به شاخي آنان ها ه و تفاوت در انديشاند هپرداخت
  . استاي قاره

 -4 ، هستيي فلسفه -3 ، اجتماعي فلسفه -2 ،اي قارهي فلسفه -1 :ي كليديها هواژ
 .ي تحليلي  فلسفه-6، و تربيت تعليم ي فلسفه -5 ،ي جديدها هفلسف
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 نشگاه شيراز فصلنامه انديشه ديني دا 56

  مقدمه. 1
  سخن، تحليليي  يعني فلسفه،از رقيب آن الزم است كه 1اي قاره ي در معرفي فلسفه

ي فلسفي قرن بيستم انجام ها هبه ميان آيد و اين روشي است كه بسياري از شارحان انديش
  . اند هداد

 كه آيد مي به حساب  مدرن و روشنگريي  فلسفهي  ادامه اساساً تحليليي فلسفه
فيلسوفان . گرايي دوران روشنگري را در قرن بيستم احيا كرد گرايي و شك  علمي روحيه

 ايق براي حقگرا  و عينيتي مباني مطمئنجو و جستهاي علوم تجربي،  تحليلي به روش
 را تحليل زبان ل فكربند بودند و روش صحيح تحلي  هنري، ديني و اخالقي پايعلمي،

هاي منطقي و  اين فيلسوفان معتقد بودند كه با تحليل). 1 :ص ،15( ددانستن مي
در نظر .  مشكالت فلسفي را حل نمود از ابهامات فلسفي كاست وتوان مي ،شناختي زبان

 آن اصلي ي ي فلسفي نيست، بلكه وظيفهها ه كار فلسفه خلق گزار،فيلسوفان تحليلي
   ).2 :ص ،21(ي فلسفي است ها هبخشي به گزار وضوح

آن  علمي ي غهب تحليلي صي  فلسفه اساسيمعتقد است ويژگي) 1999(پاسكال انگل 
اين بينش . كند مي استفاده ي خود تحقيقي در عرصههاي علمي  سبكاز  گونه كه  بدان،است

 ها ه به آزمايش، شرح و كنترل فرضيها هفلسفي بر فرضيه و نظريه تأكيد دارد و بر اساس داد
 »نل لوي« همچنين).290: ص، 16 (كند مي نظريات خود را اثبات ،قت تمام و با دپردازد مي
حليلي  تي  براي فلسفهتوان مي ،)يهاي علم ساختار انقالب (هنوبر اساس نظرات ك: گويد مي

 ي  براي فلسفه، روشي كه فرگه و راسل مبدع آن هستند.پارادايم معين در نظر گرفت
شناسي خاص  شناسي و روش  تحليلي داراي هستيي  فلسفه.داردرا تحليلي نقش پارادايم 

. آيد مي، معماها و تضادها به حساب ها ه روشي براي حل مسأل،خود است و در حقيقت
پردازد كه  ميهمچنين اين بينش فلسفي به تحليل موضوعات و مسائل جزئي و خاص 

 از معناي يحليل تي سفه در فلتوان مي شناختي و ذهني دارند، مثالً هرگز ني نبهعمدتاً ج
 تعليم و تربيت تحت تأثير فيلسوفان فيلسوفان تحليليِ ).293: همان، ص(زندگي پرسيد 

ي تربيتي پرداختند و آثار ارزشمندي در اين ها ه به شرح و تحليل مفاهيم و گزار،تحليلي
   2. از خود به جاي گذاردند، است دوم قرن بيستمي بوط به نيمه مر كه عمدتاً،باب

 و اين بدان جهت است آيد مي تحليلي به حساب ي  با فلسفه3 در تقابلاي قاره ي فلسفه
ديويد «اني چون گراي تجربهي ها ه به مدرنيته، روشنگري و ديدگااي قاره فيلسوفان كه

اي متفاوت از اين امور در  ود رويهند و خ اعتراضاتي وارد نمود5»آدام اسميت« و 4»هيوم
 رفت پيشاي نيز در قرن بيستم رشد و  قارهي  تحليلي، فلسفهي  فلسفهمشابه .پيش گرفتند
 را مكتب رفت پيشي فلسفي شروع اين ها ه انديشنگارانِ معموالً تاريخ. داشته است
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57 ي تعليم و تربيت اي و تأثير آن بر فلسفه ي قاره فلسفه
 مانند ،آن است و مكاتب بعدي گذار بنياندانند كه هوسرل  پديدارشناسي مي

 اي ه قاري ترين مكاتب فلسفه مهم.  تحت تأثير اين مكتب به وجود آمدند،يستانسياليسماگز
آليسم هگلي، ماركسيسم، مكتب نقدي فرانكفورت، اگزيستانسياليسم،  هايد: ند ازا عبارت

 هگل، ماركس، .هرمنوتيك، پديدارشناسي، ساختارگرايي، پساساختارگرايي و پسامدرنيسم
ار از متفكران كيركگارد، نيچه، هوسرل، هايدگر، سارتر، گادامر، هابرماس، دريدا، فوكو و ليوت

    .ندا  آني برجسته
 تصور نمود كه در بين فيلسوفان اروپايي توان مي را از زماني اي قاره ي ظهور فلسفه
كه وفاداران به ها   آن برخي از.گرفتي متافيزيك، اخالق و مذهب در مشاجراتي درباره

در صدد آن  ،دنظر در علوم طبيعيهاي م مدرنيته و روشنگري بودند، پس از ستايش روش
 كه ،برخي ديگر.  كنندجو و جستها نيز مباني مطمئني  برآمدند كه براي اين دانش

آيند، معتقد بودند كه اين كوشش از آغاز محكوم   به حساب مياي هقاري  گذاران فلسفه پايه
 گفت توان مي بنابراين ).2: ، ص23(د به شكست است و چنين تالشي سودمند نخواهد بو

 چندان ، بر خالف فيلسوفان تحليلي، از همان آغازاي هقار ي  فلسفهانگذار بنيانكه حتي 
هندگان د هاي علوم تجربي نداشتند و اين خصيصه در ادامه  به مباني نظري و روشاي هعالق

  .شود مي مشاهده راه آنان نيز به خوبي
رن تأكيد  علم در فرهنگ مد)سيطره(عليه هژموني   عمدتاً براي هقارمتفكران چنين مه
دانند و بر دست دومي بودن و  ترين معرفت نمي معرفت علمي را اصيلها  آن. اند هكرد

پونتي، لويناس -اين ديدگاه در نظرات هوسرل، هايدگر، مرلو. آن اصرار دارنداقتباسي بودن 
در  علمي ي وجهه بر خالفبنابراين ). 288:  ص،16(ليوتار و فوكو بيان شده است و تلويحاً 

 نقد . استشدهتأكيد شناختي آن بسيار   فرهنگي، اجتماعي و انساني  وجهه،اي هقار تفكر
، كه  و اين ويژگيآيد مي به حساب اي هقاري  فلسفهي اصلي ها ه يكي از خصيص نيزفرهنگي
تر از   بسيار پررنگاي هقاري  فلسفهي اجتماعي و سياسي است، در ها ه در فلسفاي همشخص
يش ها ه تحليلي از انعكاس تاريخ در بروز انديشي فلسفههمچنين . ت تحليلي اسي فلسفه

زمان، سنت، ي مهم هر عصري مانند ها همؤلف بر اي هقاري  فلسفهكه   حالي كاهد، در مي
  ).41: ص، 22 (ظراتش اصرار داردر بيان ني زيسته و متن اجتماع دها هتجرب

 تحليلي، اين مقاله در ي آن با فلسفه ي  و مقايسهاي قارهي  فلسفهپس از معرفي اجمالي 
ترين   مهمسپس . مختصراً شرح دهدر راي اين تفكها هصدد آن است كه نخست ريش

 ي  فلسفه: تحت سه عنوان شامل، كه ويژگي اصلي اين مكتب هستند، رااي قارهي ها هانديش
مورد، بندي كند و در پايان هر سه  ي جديد تقسيمها هو فلسف هستي ي اجتماع، فلسفه

 ، اجتماعي  در فلسفه.شده شرح دهد هاي تربيتي را متناسب با موضوعات مطرح داللت
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.  مد نظر استتي هگل، ماركس و مكتب نقدي فرانكفورها هي مشترك در انديشها هزمين
هاي   و در فلسفهشود مي مباني نظري اگزيستانسياليسم شرح داده ، هستيي در فلسفه

 فصل مشترك سه مكتب ي مثابهها به  ثير آن بر عملكرد انسان زبان و تأي درباره ،جديد
  در بخش.گردد مطالبي عرضه مي مدرنيسم  پستساختارگرايي، پساساختارگرايي و

    .شوند مي بيانيي مشخص به تفكيك ها ه تحت گزينهاي تحقيق دستاورد،گيري نتيجه
  

  اي قارهي تفكر ها هريش .2
تر ازاين   و مهم7 و روسو6ي هردرها ه نخست در انديشتوان مي را اي قاره  تفكريها هريش

به  اساساً برچسب هگليسم را با خود اي قارهي طرفداران فلسفه.  يافت8 هگل، در نظرهايدو
ي وي ها هتأثير انديش سخن گفته باشند، باز تحت همراه دارند و اگر هم در مخالفت با او

  ).2: ص، 23(هستند 
ي مدرن رنج فراواني براي   جامعه،در نظر او. تقدان مدرنيته بودمن  از»ژان ژاك روسو«
 ، اوبه اعتقاد. ا طبيعت به دور داشته استاي آزاد و همگون ب  او را از روحيه،آوردهانسان 
ت و دانستند، به عدال ها چيزي نمي  كه از مالكيت خصوصي و حكومت،هاي اوليه انسان

  ).82 : ص،4(برابري نزديكي بيشتري داشتند 
وي به . دكشي نقد رنيته را به نيز به شكل ديگري مد»گوتفريد هردر« روسو، پس از

توان  نميگونه كه   همانگويد مي و كند ميش اشاره ا هاي انحصاري تفرد آدمي و ويژگي
هر فردي در قالب زباني كه از اول همچنين د و مو نديگر يكترجمه و تبديل به ها را  زبان

اي مخصوص  هاي اجتماعي هر جامعه ها و ارزش ها، مليت يشد، فرهنگاند آموخته است مي
 گرايي نسبيتاو به نوعي . ها قابليت يكسان شدن و همگون شدن ندارند به خود اوست و اين

 مدرن و ي  اقوام و ملل اعتقاد دارد و از جامعههاي كمي و كيفيِ ها و ويژگي در ارزش
 كند مي به شدت انتقاد ،مول هستندش  اصولي جهاني  كه به دنبال ارائه،اعتقادات روشنگري

  ).33 : ص،23(
 آيد مي به حساب اي قارهي لسفهي او سرآغاز فها هنامي كه انديش بفيلسوف صاح 

ي ها هتالش هگل نوعي تلفيق و تركيب از ايد.  است»ج ويلهلم فردريك هگلجور«
ي ها ه، روشنگري و انديش هگل از مدرنيته.نگري به حساب آمده استروشروشنگري و ضد 

- شيفته،روسو، هردر و كانت و همچنين رومانتيسم تأثير فراوان پذيرفته بود و در عين حال
 او ي به همين علت است كه فلسفه. ي كهن نيز بودها ه يونان و انديشي ي فرهنگ و فلسفه

ي وارد  از انتقاداتي كه روسو و هردر به روشنگرهگل. اند هبي دانستي تركيرا فلسفه
 چون ، كه براي ابعاد مختلف زندگي بشرآيد مي و در صدد آن بركند ميدانستند حمايت  مي
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59 ي تعليم و تربيت اي و تأثير آن بر فلسفه ي قاره فلسفه
 هگل درك اصالت اجتماع و . بيابدي كامليها ه ديدگا،زندگي اخالقي، اجتماعي و سياسي

داند و به تحسين از انقالب ي كهن را حائز اهميت فراوان ميها هنگري و هارموني انديش كل
 و بر آزادي انسان )كه در نهضت روشنگري بنا شد(خيزد  برميي عقالني آنها ه پايفرانسه و

  نيز دستاوردهاي مدرنيتهها در رد ورزد و با عقايد افراطي رومانتيك  اصرار ميو عقل نقاد
 .كند ميمخالفت 

اخالقي  را در زندگي جمعي و گرايي نسبيت نوعي ، مانند هردر، هگلبررسي نظرهاي
 در گرايي نسبيت او معتقدند كه اين  آرايگرانِ تحليلبسياري از . دهد  نشان ميها انسان
 هگل . استپذير ، توجيه استته كه او بنا نهاده و به شرح و بسط آن پرداخ،ي تاريخيفلسفه

، آيد مي فرايند تاريخ به حساب رفت پيشها مراحلي در  معتقد است كه گوناگوني فرهنگ
اكم بر جهان به نمايش  شدن و شكفته شدن ديالكتيكي روح حگويي لحظاتي را در باز

 و رويدادهاي ها ه معتقد بود روح جوامع در گذر تاريخ و در تقابل با انديشگله. گذارند مي
ي مثبت ها هاي جنب مرحله ، بدين صورت كه هركند مي راه رشد و تعالي را طي ،تضادم

وي با يك بررسي كلي از . گذارد ه كنار ميي منفي را بها ه جنبي قبل را اخذ كرده، مرحله
هاي فعلي تمدن  دهد و مدرنيته و ارزش  اين سير تكاملي را نشان مي،تاريخ جهان

  .كند ميمين را در راستاي همين تكامل تاريخي تلقي ز مغرب
خ، هاي مربوط به تاري  و برداشتها ه بسياري از ايد،ي هگلها هجا كه در انديش از آن

 گفت توان ميتقريباً  مشاهده نمود، توان ميرا  ي انسان گوناگون مسائلگ و جتماع، فرهنا
  . ارتباط دارندها ه نيز هر كدام به نحوي با اين انديشاي قارهي گوناگون ها هفلسفكه 

     

  اي قاره در تفكر  اجتماعي فلسفه. 3
ولين نقدها ا. آمد  غالب در آلمان به حساب ميي  فلسفه1840 هگل حداقل تا ي فلسفه
 پرسش جدي قرار محلا نبودن آن ي ديالكتيك تاريخ وارد شد و كامل بودن و ي به نظريه

مل اجتماعي ناكافي دانستند  ديالكتيك تاريخ را در روند تكاي  نظريه فيلسوفان نقاد.گرفت
اين ي  از جمله.  متفاوتي در عوامل تأثيرگذار بر روند تكامل جوامع ارائه دادنديها هديدگاو 

فردريك « و 10»كارل ماركس« است كه عقايد او بر كساني چون 9»لودينگ فويرباخ«افراد 
ساز ظهور دو   اين سه نفر را زمينه آرايگرانْ تحليلبرخي .  تأثير فراوان داشت11»انگلس
 »مدرنيسمتپس« و  »مكتب انتقادي فرانكفورت«  يعنياي قارهي  مهم فلسفهي شاخه
 ).43 : ص،23 (اند هدانست

 ريشه در ،هاي كمونيستي را به دنبال داشت  كه انقالب،نظريات ماركس و طرفداران او
هگل ديالكتيك روح و يا تضادهاي عقيدتي را در تكامل تاريخ . بينش ديالكتيكي هگل دارد
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اما ماركس اين عقيده را . )آليستي است  ايدهكه بينشي كامالً(دانست   مؤثر مي،جوامع
 عامل رشد و ،دهد و تضاد طبقاتي را در دو بعد كار و سرمايه اليستي مياي ماتري صبغه

ي آدمي نه تفرد مطلقي است كه  جوهره،از نظر ماركس. آورد تكامل اجتماعي به حساب مي
 در حال ي كانتي به آن تأكيد شده است و نه روحِها هدر مدرنيته و روشنگري و ديدگا

 چيزي جز ، در حقيقت،ي آدمي  جوهرهت؛ كه هگل به آن اعتقاد داش،شكفته شدن
  .مناسبات و تعامالت اجتماعي نيست

د كه نشو ي اجتماعي در مكاتبي ديگر ظاهر ميها ه فلسف،ي ماركسها هبا افول ديدگا 
ي ها ه در تاريخ انديشها بينش اين با نفوذترينِ. ي نئوماركسيستي شهرت دارندها بينشبه 
 ي  مؤسسه آن به تأسيس است كه13 فرانكفورت نقديمكتب يا 12ي انتقادي نظريه،اي قاره

ي اين مكتب   و رهبران اوليهانگذار بنيان. گردد  در شهر فرانكفورت برميتحقيقات اجتماعي
ي   برجستهي  چهره.بودند 16»هربرت ماركوزه«  و15»تئودر آدورنو« ،14»ماكس هوركهايمر«

 شاگرد هوركهايمر و آدرنو است، 17»يورگن هابرماس «مكتب فرانكفورت در حال حاضر،
  ). 107 :، ص10( نظر دارد  با آنان اختالفها هاگرچه در برخي ديدگا

آنان . ي ماركس تأكيد داشتندها ه انديش مكتب فرانكفورت بر بعد هگليِپردازان نظريه
  مانند از خود بيگانگي، ماشينيسم و استفاده از،هاي انتقادي ابزارهاي ماركسيستي در تحليل
 معضالت اجتماعي و سياسي را ، ولي بر خالف اين ابزارها،عقل ابزاري را قبول داشتند
 امري ،توجه به مسائل فرهنگي و اجتماعي براي آنان. دانستند روبناي مسائل اقتصادي نمي

 گذشت زمان و ظهور مسائل گوناگون در جوامع ،در حقيقت. بنايي بودايي و نه روزيربن
يكي از مباني . يي متفاوت با اسالف خود كشاندها بينشا به سوي  آنان ر،داريسرمايه
كه فرايند تكامل در جوامع  ي فكري مكتب فرانكفورت عمدتاً بر اين فرض استوار بود اوليه

 كه از نوعي آزادي نسبي برخوردارند، به صورتي است كه ظهور و ،داري ليبرالسرمايه
 اين جوامع را تحت هدايت و و نظارت اجتماعيشناختي  ي روان هرفت پيشگسترش ابزارهاي 

 اين ، انتقاديپردازان نظريهزعم  به. دهد خواه قرار مي گرا و تماميت كنترل نوعي حاكميت كل
 هوركهايمر و آدرنو ،به همين دليل. آيد ميداري به حساب   اوج تكامل سرمايهي مرحله نقطه

دستاوردهايي در خور كسب ادر به داري را ق هاي سرمايه هاي ليبرال و نظام دمكراسي
هاي حقوقي و  ها و مشخصات رسمي و عيني نظام  ويژگي،رو ديدند و از اين ستايش نمي

اي   اعتماد و بالقوهشايانها را منابع  شناختند و اين نظام را به رسميت نميها   آنسياسيِ
  . نددانست ي سياسي نمي و مبارزهبراي مقاومت 
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 فهميد كه متفكران آن توان مي مكتب فرانكفورت  اساسيِاز همين برداشت اوليه و

به همين دليل است كه . دان بودهمسائل و معضالت اجتماعي به دنبال نقد و بررسي پيوسته 
  ).107 - 105 : ص،6 (رود شمار مي ه ارزشي و سنجشي بي ريهظ يك ناين نظريه عمدتاً

 خود را از دست ي نق اوليه رو،1958مكتب نقدي فرانكفورت با مرگ هوركهايمر در 
ي انتقادي در تفكرات برخي فيلسوفان وفادار و طرفدارانشان به  نظريه،اما پس از وي. داد

ي ها ه است كه نظري هابرماس اين افرادي برجسته ي نماينده. تري ظاهر شد صورت كامل
 ،انكفورتسازي تفكرات مكتب فرائل و مشكالت جوامع امروزي و بازانتقادي او در باب مس

زمين به  ي فلسفي در دنياي معاصر مغربها هترين انديش ترين و گسترده در رديف ناب
تدار  عقل ابزاري و تسليم در برابر اقي هاي هابرماس سلطه يكي از نگراني. آيد ميحساب 

. اي كه اسالف او نيز در مكتب فرانكفورت بدان پرداخته بودند  مسألهحاكم بر جوامع است،
. دانستند كار را در دو مفهوم رهايي و آزادي از هرگونه سلطه مي ي اين شينيان چارهالبته پي

 اجماع آزادانه ، كه در آنكند مي جو و جستآل  وضعيت كالمي ايدهدر اما هابرماس آزادي را 
 محكوم به ،هر كالم يا گفتاري كه به اين نرسد. و يا توافق همگاني وجود داشته باشد

البته ). 111 :ص ،7( است ابر قدرتده است كه ناشي از توزيع نابرش ارتباطات تحريف
وي در باب بسياري از . ي اين متن نيست پرداختن به نظريات هابرماس در حوصله

  . صاحب عقيده و نظر است،موضوعات فرهنگي، سياسي و اجتماعي
   تربيتيي اجتماع و آراي فلسفه. 1. 3

 به علت ، شهرتش در جهاني به حساب آيد، عمده اي قارهاگر روسو از پيشگامان تفكر 
 در ،ي روسو در تربيت آدميها هترين نظري مهم. اش  فلسفيي تربيتي اوست نه آرايها هانديش

اساس قانون   و رشد و بالندگي برتوجه به نهاد پاك انسان و دوري از مفاسد اجتماعي
 بسيار حائز ،قالنيسماني و عيند رشد جكودك را در فراوي نيازها و استعداد . طبيعت است
. آورد  و تربيتي به حساب مياجبار را امري خالف هر نوع تعليمداند و تحميل و  اهميت مي

 پس از  در بسياري از مكاتب تربيتيِ،هاي تربيت آرماني  منزله ي تربيتي روسو، بهها هانديش
 اين در مطالب بعديِ. ست خاص يافته اي  جلوه،اي قاره و چه غيراي قاره چه در تفكرات ،او
ي تربيتي روسو كامالً ها بينش رد پاي ،اي قاره تربيتي فيلسوفان وشتار و بيان نظرهاين

  . استمشهود
در جوامع به ويژه  ،ي هگل و ماركسها ه برخاسته از ديدگاي اجتماعيِها هدر فلسف

رين رسالت ت  و مهمشود مي جامعه اصلي مهم تلقي رفت پيش ،سوسياليستي و ماركسيستي
ي آموزش علوم و توسعهبر  ،به همين سبب.  استرفت پيش كمك به اين تعليم و تربيت 

ثمرات آن  كه يكي از ،شود مي در مدارس و يادگيري از طريق تجربه تأكيد ها هآزمايشگا
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ي ها ه رشد انگيز،همچنين در اين جوامع. هاي فضايي در شوروي سابق است رفت پيش
 كاستن از قدرت معلم در كالس درس، دوري از انجام كودك، ي طبيعي و خالقانه

 و باالخره رشد پرستي و اهميت درس تاريخ هاي دشوار در خانه، پرورش حس ميهن تكليف
 اما  ).442: ، ص5(آيند  ي تربيتي به حساب ميها هترين مؤلف  مهمها ه دانشگاي و توسعه

 از ،ي فرهنگيها ه بسياري از مقولداست،گونه كه از نام آن پي  همان،مكتب نقدي فرانكفورت
 ذهن و رفت پيش وضع موجود را به نفع ظهور و  تعليم و تربيت را به نقد كشيده،جمله
   .داند ي خالق نميها هانديش

هاي آموزشي را تأثيرپذير از   تعليم و تربيت و جو حاكم بر نظاماين مكتبنظران  صاحب
رو و  دانند كه اين امر با پيش مع مختلف ميروندهاي سياسي و اجتماعي حاكم بر جوا

 ، اين نوع برداشت هم در انديشمندان اوليه. مغاير است،يند تعليم و تربيت فراطرف بودنِ بي
. شود مي ديده ، مانند هابرماس، و هم در طرفداران و متأخرين آنانمانند هوركهايمر و آدرنو

 به ويژه ،تي از درك معضالت تربيتيتعليم و تربيت سن كه پيشگامان اين مكتب معتقدند
 كنند ه زندگي ميرفت پيش صنعتي داريِ در ارتباط با نوجوانان و جواناني كه در عصر سرمايه

 به حل مشكالت عصر فراتكنولوژي ،هاي تربيتي كهن  چون سعي دارد با فرمولعاجز است،
  .بپردازد

 بايد تحول ،مع صنعتي معاصري تعليم و تربيت در جوا  حوزه،در نظر هوركهايمر و آدرنو
 با تأكيد ،صنعت و فرهنگآدرنو در كتاب .  نسل جوان باشدرافع نيازهايتواند ژرف بيابد تا ب
دارد كه تلويزيون ابزار بسيار راحتي است تا در  اظهار مي، به ويژه تلويزيون،ها هبر نقش رسان

 تعيين  پيش  مسيرهاي ازخدمت قدرت و سرمايه قرار گيرد و اذهان و افكار عمومي را در
هاي   الگوها و شخصيت،ند براي جوانانتوان ميتلويزيون و سينما به راحتي . شده هدايت كند 

 ،ي آدرنو به عقيده. خيالي و كاذب فراهم كنند و آنان را از دنياي واقعي دور سازند
 ،هنري از ديگر آثار ، نظير مطبوعات، راديو و تلويزيون،محصوالت و كاالهاي فرهنگي

 جاي ليكن ميراث چندمعنايي يا چندآوايي بودن معاني. كنندتر عمل مي تر و صريح روشن
آمده است  صنعت به صورت فرهنگ در،به عبارت ديگر. خود را به صنعت فرهنگ داده است

ي خود  ي خصوصي و عمومي حيات فرهنگي و اجتماعي را در چنبرهها هو تمامي عرص
 به اين واقعيت توان مي ،در نتيجه.  و مسحور خود ساخته است مخاطبان را شيفتهگرفته،

تر  كننده تر و تعيين مراتب مهم  صنعت فرهنگ بههاي نهفته و پنهانِ مهم اشاره كرد كه پيام
 نيستند و به شدني و مهارپذير هاي نهفته كنترل هاي آشكار آن است، چون پيام از پيام
   ).113 :ص ،6(كنند  در ذهن مخاطب نفوذ مي راحتي
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   هستيي فلسفه. 4
 يعني ،ايقارهمكاتب پرنفوذ  هاي فردي او در يكي از توجه به انسان و ويژگي

  يا» هستيي فلسفه«هاي   با نام، محقق شده است كه در زبان فارسي،18اگزيستانسياليسم
 در اكثر  كه بيان شدگونه  اين،در مطالب قبلي. شود مياخته  شن»ي وجودي فلسفه«

 مباني نظري  مشاهده نمود، اماتوان ميي هگل را ها ه رد پاي انديش،اي قارههاي  ربمش
 و گرايي سيستم هگلي اساساً بر نوعي كل.  هگل قرار داردتقابل با آرايي هستي در  فلسفه
 ،در نظر او. نگرد ي را در رابطه با كل آن ميوي ارزش هر جزئ.  استوار استگرايي ماهيت

 ، ارزش تاريخمعه و ملت است، ارزش جامعه وابسته به تاريخ و به گروه، جاابستهارزش فرد و
 امري 19 تفرد،واضح است كه در چنين بينشي. به تكامل آن و پيوندش با ايده يا خداست

ي هستي  فلسفه.  گذر از فرديت به جمعيت استشده است و تحول يا تكامل فرد فراموش
 ،22 و ياسپرس21، كيركگارد20 فيلسوفاني چون سارتر.ش استدقيقاً قيامي بر عليه اين بين

ي در تقابل با هاي نظر،آيند نظران اين مكتب به حساب مي  و صاحبانگذار بنيانكه از 
ي تربيتي ها ه كه به شرح انديش،تي همچنين فيلسوفان تربي.اند هي هگل بيان نمودها هانديش

كه عمدتاً داللت بر اند  تأكيد كرده هاي خاص انساني گي، به ويژاند هدر اين مكتب پرداخت
   .تفرد او دارد

. ي اساسي اين مكتب استها همفهوم اگزيستنس داللتي روشن بر پاياز لحاظ لغوي، 
ود بيرون خ« اگزيستنس به معني از ،باره معتقد است كه از نظر لغوي  در اين»مك كواري«

خالف ساير  ه انسان برست كبدان معنا اين . است23»از خود فرارفتن« يا »ايستادن
  . از خود فراتر رود و قادر استجود نيامده استوه ها ب اي از ويژگي  از مجموعه،موجودات

 كند مياي است كه مشخص   واژه»من« .آن استدومين خصوصيت اگزيستنس تفرد 
اما . دشناس تفاوتي ندار انسان براي روان دو .هاست ي انسان وجود من متمايز از وجود همه

  و منحصر به فردناپذير جايي ه جاب، است به قول ياسپرس»من«ن انسان در آنجا كه همي
  .است

د با توان مييعني انسان .  است»خود ارتباطي«سومين خصوصيت اگزيستنس مفهوم 
خود واقعي و غير واقعي دو سطح از . كند و به او نزديك شودخود واقعي خود ارتباط برقرار 

  . وجود انسان هستند
ي  بسته پايان است، دل اي بي انسان با خود در رابطه: گويد مي ين كيركگاردهمچن

روي خود  ه و با تكليفي كه روبكند مي احساس سرنوشت خويش است، همواره خود را در راه
دار بودن را در سه بعد ميسر  كيركگارد هستي. است اي پرشور دارد، سرشار از انديشه

ن روي هاي واال بودن و به ايما بند تكليف و ارزش  پايها دل سپردن، به خوشي: داند مي
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براي . اند هي اعالي اين سه مرتب نمونهو ديوژن  )ع( سقراط و ابراهيم،در نظر او. آوردن
ارتباطي كه در يك سوي . دار بودن در ايمان و ارتباط با خداوند است  اوج هستي،كيركگارد

 ،در نظر او.  وجودي مطلق،و در طرف ديگرها  ها و نسبيت  انساني است دستخوش نسبت،آن
د حضور و ظهور خداوند را دريابد، دريافتني توان ميدار   هستي ايمان است كه انسانِدر قلمروِ
 ،10( كند مي از آن سرشار  وزند  و محدود را به نامحدود پيوند ميزمان دار را بي كه زمان

 سخن گفته است كه فراسوي هر  بارها از ذاتي مركزي در آدمي نيز ياسپرس).251: ص
ذاتي كه آن را روح يا عمق وجود . ندنيست علوم اجتماعي قادر به كشف آن  وچيزي است
  .اند هآدمي خواند

جا كه ميسر   تا آناند ه فيلسوفان اگزيستانسياليست سعي بر آن داشتي  همه،بدون شك
تأثير آن بر زندگي فردي  بيان ان آدمي نزديك شوند و به توصيف وپنه هاي است به  ويژگي

اندازي نو به تعليم و  چشم در آغاز كتابش با عنوان »فردريك ماير«. و جمعي او بپردازند
 آنان را آراي ، برخي از اين فالسفه اشاره كرده است و در عبارتي موجزهاي به نظر،تربيت

 شهود ياليسممكتب اگزيستانس«: كند ميگونه بيان   اين،هاي اختصاصي انسان در باب ويژگي
را برتر از عقل، شدن را فراتر از بودن، آگاهي را برتر از تحليل، ذهن را باالتر از عين، 

خيالي، زمان را برتر از مكان، تضاد را فراتر از هماهنگي، خردمندي را  تشويش را برتر از بي
  ).10 :ص ،11 (»داند  انسان را باالتر از جهان هستي مي،تر از همه برتر از دانش و مهم

   تربيتي هستي و آرايي  فلسفه.1. 4
 خاصي از تعليم و تربيت ارائه ي  فلسفه اگزيستانسياليسم معتقد است كه»دونالد باتلر«
گيري هويت   در شكل مؤسسات آموزشي،كتبدر نظر فيلسوفان اين م. دهد نمي

يلسوفان ف .يند نيستآ كنند و اين مسأله براي آنان امري خوش ان دخالت ميآموز دانش
شده  ز پيش تعيين اهايي  تحت اهدافي معين و قالبانْآموز دانشهستي با تربيت و هدايت 

 اين فيلسوفان معتقدند . البته اين به معني عدم برنامه و عدم سازماندهي نيست.اند مخالف
 در  سوق دهد تا باشدخواهد مي به طرف آنچه كه  راآموز دانشبايد آموزش و پرورش 

اي است كه   و معلم نكتهآموز دانش حفظ فرديت .د بتواند خود را بياب،دگيريآموزش و يا
   ).464 :ص، 15 (اند ه آن تأكيد فراوان كرد اين مكتب برانديشمندانِ

 معتقد است كه هدف آموزش و پرورش ، باتلرهاي ديدگاههمچنين ياسپرس در راستاي 
. را از علوم پر كندها   آنكه ذهن ه اينان براي علمي انديشيدن باشد، نآموز دانشبايد تربيت 

آموزش و پرورش نبايد كودكان را فقط براي يك زندگي شغلي آماده كند، بلكه بايد روح 
 كه اين امر البته در ،تاريخي جامعه را در آنان زنده كند و به رمزهاي اين روح حيات ببخشد

 اگر در آموزش ،رفي ديگراز ط. ميسر استها   آنهمدلي بين معلم و شاگرد و پيوند بين
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65 ي تعليم و تربيت اي و تأثير آن بر فلسفه ي قاره فلسفه
كار نبايد  گيرد، اين  و مواد درسي مد نظر قرار ميها ه گوناگوني برنام،كودكان و جوانان

  ).189 - 186: ص،  ص8 (دار سازد رهنگي جامعه را خدشهوحدت ف
كمتر  ،فيلسوف هستي در بيان اهداف و اصول آموزش و پرورشبنابراين بايد گفت كه 

 را در آموز دانش مخصوصاً جايگاه معلم و  تربيتيترين مباني و كلي پردازد ميبه جزئيات 
 به ويژه ،در مكتب اگزيستانسياليسم .داند حائز اهميت فراوان مي،رسيدن به رشد و تعالي

نخستي در درجه دانستن است كهآگاهي يا  اساسي بر ي  تكيه،شناختي آن عد معرفتدر ب ، 
 ي ماده. كنند  نقش اساسي ايفا مي،يابي به اين امرت معلم در دس، و پس از آنآموز دانش

 ي دهد، اما مراحل بعدي به عهده قرار ميآموز دانشاوليه براي دانستن را معلم در اختيار 
زماني حركت او رو به جلو .  قدم به قدم به پيش رود، است تا در اين چالشآموز دانشخود 

 است كه بايد آموز دانش اين ،ولي به هر حال.  رويارويي با تضادها،خواهد بود و زماني ديگر
تش و جايگاهش در جهان وليؤ پيوسته به فهم باالتري از خودش، مس،با طي اين مراحل

 : د چند نقش اساسي داشته باشدتوان مي معلم آموز، دانشبراي كمك كردن به . دهستي برس

   آينهي معلم به منزله -الف
او معتقد است كه  . يك نماد به كار برده استي مثابهمفهوم آينه را كيركگارد به 

ها   آنبينيم بهآنچه ما در ديگران مي.  آينه هستندي  به منزلهديگر يكها براي  انسان
اين فرصتي . گردانند بينند به ما برمي آنچه در ما مي متقابالً نيز هرها   آنكنيم و منعكس مي
اين ويژگي .  بخواهند خود را اصالح كنندهاست، در صورتي كه آن را دريابند و براي انسان

  اين صداي آهسته).265: ، ص11( نام دارد »خلوص ديگران«، »مارتين بوبر« در نظر
  .ايلي به شنيدن آن نداريم، گرچه ما تمگويد مي با ما سخن پيوسته

 آموز دانش بايد گفت كه معلم نقش آينه را براي ،با توجه به نظرات كيركگارد و بوبر
 را به راحتي ن كم سن و سال اين نقشاآموز دانشمعموالً . كند ميه خوبي ايفا خود ب
دهند، فوراً به چهره و رفتار  آنان براي هر رفتاري كه در كالس درس انجام مي. اند هپذيرفت

شود يا  تأييد مي آموزگارشان  توسطاند هكنند تا ببينند آنچه را كه انجام داد معلم توجه مي
 نگاه، حاالت ي   عالوه بر رفتارهاي غيركالمي، مانند نحوه مواقع،ز در بسياري معلمان ني.نه

، بسيار واضح و آشكار به ايفاي آموز دانشچهره و رفتارهايي دال بر تأييد و يا عدم تأييد 
پرسند،  از اهدافش مي، آموز دانش از طريق گفتگو با مانند زماني كه. پردازند نقش خود مي

، 11 (شوند ش ميهايها و نظر برد فعاليت پيشخواهان  كنند و يا زد ميعيوب كارش را گوش
  ).269: ص

   مانعي  معلم به منزله–ب
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 ، جمعي و فردي انساني مختلف زندگيِها هرويارويي با تضادها و موانع در عرص
ي فيلسوفاني چون هگل، ماركس و سارتر به آن اهميت ها هموضوعي است كه در انديش

چه در زندگي فردي و چه در ،  تضاد و حل آن،در اين ديدگاه.  استفراوان داده شده
هايي  يكي از نقش، هستياز منظر يك فيلسوف.  باعث رشد و تكامل است، اجتماعي عرصه

ها و  ان با چالشآموز دانش درگير كردن  معلم در كالس درس بايد بازي كندكه
ها را در هم بشكنند  بور كنند و مقاومتان از اين موانع عآموز دانشزماني كه . هاست مقاومت

 ، و بدون شك)269: ، ص11 (كنندو خود به كشفياتي دست بيابند، احساس قدرت مي
براي را ند اين نقش توان ميمعلمان . چنين كالسي از نشاط و تحرك برخوردار خواهد بود

 چه ،مربيان بزرگبسياري از  ذكر است كه شايان. طور انفرادي هم ايفا كننده ان بآموز دانش
 و حل آن ها ه يادگيري درست را يافتن مسأل،ي وجودگرا و چه غير وجودگراها هبا ديدگا

ها، و نداشتن آزادي براي رسيدن به   شناخت مرزها، رعايت قانون،عالوه بر اين. اند هدانست
 را در راهي كه در پيش آموز دانش از موضوعاتي هستند كه معلم و ها ه خواستي همه
  .گردد  اين امور سبب تكامل آدمي ميي سازد و همه ها مواجه مي  با حقيقتاند هفتگر

   باغباني  معلم به منزله-ج
 تعليم و  موضوعي است كه هم فيلسوفان تحليليِها ه نقش استعار،در ادبيات تربيتي
ست و كودك گياه ا«يي چون ها ه استعار.اند ه به آن توجه نموداي قارهتربيت و هم فيلسوفان 

د به توان ميكودك چون موم است در دستان معلم، هر شكلي كه بخواهد «، »معلم باغبان
دهيم نه موضوعات  ما كودكان را آموزش مي« :گرايان رفت پيش و يا اين شعار »آن بدهد

بسا خود   تعليم و تربيت دارند و چهي ي خاص در عرصهها بينش، همه حكايت از »درسي
در موازين تربيتي مكتب ). 36: ، ص19(هاي تربيتي هستند  البها و انق بيانگر نهضت

گونه كه باغبان  همان.  معلم چون يك باغبان است،، شبيه اعتقادات روسواگزيستانسياليسم
د توان مياو ن.  بايد در اين جايگاه قرار گيرد، معلم همكند ميتسهيالت رشد گياه را فراهم 

در نظر فيلسوفان .  او مراقبت و مواظبت استي  وظيفهگر داشته باشد؛ نقش يك مداخله
هر انساني بايد به .  زيستن او ظاهر شودي  باالترين خالقيت انسان بايد در نحوه،هستي

 معلم همكار  به زندگي خود معنا ببخشد و،ي آن ها دست يابد تا به وسيله نظامي از ارزش
  . در اين امر مهم استآموز دانش
  

  اي قارهي جديد در تفكر ها هفلسف. 5
  نوعي قرابت،كه با همپردازيم  مي اي قارهي ها بينش به جديدترين ،در اين مبحث  

 شناخته 25مدرنيسم  و پست24، پساساختارگرايي23دارند و تحت  عناويني چون ساختارگرايي
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67 ي تعليم و تربيت اي و تأثير آن بر فلسفه ي قاره فلسفه
ركسيسم،  ما ماننداي قارهبرخي مكاتب هاي   و برداشتها ه با انديشها بينشاين . شوند مي

از محوريت انسان در  ،ها  آنند، چون برخالفا سي متفاوتاگزيستانسياليسم و پديدارشنا
 و  مانند زبان و گفتمان،برخي امور قدرتمند كاهند و بر هايشان مي ها و استنتاج تحليل
 فقط به مبحث ،جا ر اين د.ورزندتأكيد ميتماعي  اج- تاريخي – موضوعات فرهنگي بعضي

 جايگاه خاص دارد و پرداختن به موضوعات ،ن سه بينش فلسفي كه در ايردازيمپ زبان مي
   . اين متن خارج استي ديگر از حوصله

 تحت عنوان  ميراثي است از قرن بيستميوند زبان و انديشهپ ،از لحاظ تاريخي
.  بنيان نهاده شد»آستين« و »ويتگنشتاين متأخر« ي  كه به وسيله،» زبانيچرخش«

 منطق به طرف طبيعت گوناگون زبان و تأثير ي صلي اين تفكر دور شدن از سلطهزيربناي ا
 نخست اين ، اروپاي در قاره.  عملكردهاي بشري استي عميق و فراگير آن در همه

 زبان را ،زمان و هستي در كتاب 27»رهايدگ«ها در آثار نيچه ديده شد و پس از او  حساسيت
ارسطو و پيروان او . ا دانست و بر ضد ارسطو سخن گفت مي مبنايي براي بودن ما و انديشه

 پس از آن در صورت انتزاعي يا ذهني شكل گرفته،اي نخست به  بر اين اعتقادند كه هر ايده
باره   اين در هايدگر.گردد  ارتباط ما با ديگران ميي  و وسيلهشود ميقالب كلمات ظاهر 

 در قالب ها ه ايد اين،در نظر او. آيند د ميوجوه  چگونه و از كجا بها ه كه اين ايدپرسد مي
: گويد ميوي به صراحت . گيرند ايم شكل مي زبان و كلمات و عباراتي كه ما از قبل آموخته

  ). 490 : ص،20 (»آورد ، زبان آدمي را به سخن ميگويد مي زبان سخن ني آدمي به وسيله«
ترين  ن بر يكي از مهم است قدرت زبان و تسلط آكردني آنچه در نظر هايدگر تأمل

گرايان بر اين  جالب است كه ساختار.، يعني توانايي صحبت كردن اوستدميهاي آ ويژگي
و معنا با  او در باب زبان هاي نظر كه، اين بينشانگذار بنيانيكي از . افزايند قدرت مي

 زبان ي  درباره او ي  فلسفه.ست ا28»د سوسورفردينان« ، هايدگر تفاوت داردي ايده
اي براي صحبت   سوسور به زبان در حدي فراتر از وسيله. نام دارد»شناسي ساختاري زبان«

 شامل كلمات ،ها ه زبان نظامي از نشان،در نظر وي. ردن توجه نموده استكردن و يا تفسير ك
 يعني آدميان فقط به كمك .دنك هاي گفتماني عمل مي و معاني است كه مستقل از فعاليت

نظر پديدارشناسان است كه قصد و    خالفاين برداشت  و كنندقصد معناند توان ميزبان 
  ).164 :ص ،23(دانند   اصل مي،انتخاب معانيتوجه آدمي را در گفتمان و 

 توجه  مانند زبانيناپذير بر اموري ثابت و تغيير سوسور ماننديساختارگرايان اگرچه
ريزند و از قطعيت و جزميت اسالف خود  را در هم مي ها هاختارگرايان اين شالوددارند، پساس

 او ي  است كه فلسفه29»اژاك دريد« ي پساساختارگراها هنفوذترين چهريكي از با .كاهند مي
ثباتي   حاكي از بي،نظر او بر خالف سوسور.  و يا ساختارزدا معرفي شده است30ساختارشكن
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، اند هر كلمات تعبيه شد معاني در ساختار زبان و د،در نظر سوسور. و عدم قطعيت معناست
 و معنا آيند وار به دنبال هم مي داند كه سلسله  ميها هاي از نشان اما دريدا زبان را مجموعه

.  و جاي ثابتي نداردكند ميحركت ] اساساً كلمات و عبارات[ ها هاي از نشان درون زنجيره
فرهنگ لغت به كي باشد و يا در گويي به پرسش كود  اگر كسي در حال پاسخ،براي مثال

اي ديگر و يابد كه يك نشانه به نشانه ميگردد، به خوبي در اي مي دنبال معناي كلمه
ها ظاهر  ها در هيأت مدلول دهد، گويي دال ي نامحدود داللت ميها هطور به نشان همين

 ،داي از ديدگاه در).53 : ص،1. (شوند ايي منتهي نميگاه به يك دال نه شوند و هيچ مي
ر و ساختار قابليت انتشار، قابليت تكرا: ندا  داراي سه ويژگي مشخص يا كلماتها هشانن

 در قابليت انتشار، اما  معناستي اي همان زنجيرهساختار زنجيرهمنظور از . ايزنجيره
 د نظرمرس بودن كلمات است، بدين معنا كه كاربرد كلمات براي هر شرايطي كه  دست

 به اين نكته اشاره دارد كه كلمات قابليت تكرار. ري آسان استگوينده و يا نويسنده باشد، ام
 منحصر ،شوند، گويي كلمات مانند اشيا و حوادث در جهان تكرار مي،هاي گوناگون در بيان

 اي با اهميت در گفتار و نوشتار  و وسيلهزبان ي اساسي در هرامرتكرار كلمه . به فرد نيستند
   . است

ت و لما ك،در نظر دريدا. ستها ه انتقال معنا در محاور، بعدي در اين زمينهي نكته
كه  طوريه  ب،دشون  تفسير ميطرف مخاطب از ، گفتاريصورت نوشتاري ياه بيانات ما چه ب

 همان ،تفسيرشده از جانب مخاطبميني وجود ندارد كه معاني  گفت هيچ تضتوان مي
ن امكان وجود دارد كه مخاطب مثالً اي. چيزي باشد كه مد نظر گوينده و يا نويسنده است

بيفزايد و شايد هم به بر آن از آن بكاهد، يا  آنچه مقصود گوينده است درك كند، يا عيناً
 نخست :ي اساسي دست يافت  به دو نكتهتوان مي ، با اين برداشت.چيزي متفاوت دست يابد

كه  گر اينو دي] مخصوصاً در مقام مخاطب[كه ما آدميان خود بخشي از معنا هستيم  آن
ايم  هند فراتر از مقصود ما القاي معنا كنند و چيزهايي بگويند كه ما بيان نكردتوان ميكلمات 

 معنا نسبت ي را به همان ويژگي زنجيرهدريدا اين برداشت ]. مقام گويندهمخصوصاً در [
  ).493 :، ص20( انديشيدن است ي  و الزمهآيد ميدهد كه خاصيت هر زباني به حساب  مي

ژان فرانسوا «  به ديدگاهتوان مي ، در باب زبانسوسور و دريداهاي    پس از بيان ديدگاه
 و اين به علت انتشار اثر شود ميمدرن شناخته   يك فيلسوف پست اشاره كرد كه31»ليوتار

هاي   و فراروايتها هبه اسطور ،او در اين كتاب. است 32وضعيت پسامدرنمشهور او با نام 
ساز وجود ندارد، بلكه آنچه وجود دارد  ديگر يك خرد كليت كرد و گفت  مدرن حملهعصر

 به مفهوم ، بهتر است زباني  ليوتار دربارههاي قبل از پرداختن به نظر.خردهاي متكثر است
   .اي شود اشارهگرايي ارمدرنيسم و ارتباط آن با پساساخت پست
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69 ي تعليم و تربيت اي و تأثير آن بر فلسفه ي قاره فلسفه
 يشتر يك شعار امروزيمدرنيسم ب معتقد است كه اصطالح پست) 2004(پل استنديش 

در . رود كار ميه  مدافعان و مخالفانش بي  به وسيله، است كه بدون دقتي مبهمو برداشت
 ادبيات، هنر، موسيقي، فيلم، طراحي ي طالح اساساً به نوعي تحول در عرصه، اين اصحقيقت

 كاربرد ،در عالم فلسفه اما .ي آخر قرن بيستم روي دادها هو معماري اشاره دارد كه در ده
 اگر تفكرات فيلسوفاني چون دريدا، فوكو، ،در نظر وي. اين اصطالح بدون ابهام نيست

و  تر ، بسيار دقيقآيد ميمدرن به حساب   افكار فلسفي پستي لويناس و ليوتار در زمره
مدرنيته   چون پست.براي آن از اصطالح پساساختارگرا استفاده شودتر است كه  مناسب

گرايي مشخص   و تودهگرايي فناوري اطالعات و ارتباطات، مجازي ه وسيله كه ب استاي دوره
 ،از پساساختارگرايي استپذيرفته تأثير و عملكردهايي ها هايد ،كهمدرنيسم  و با پستشود مي

 مدرن، پست تفكر فلسفي در عصر گرانِ تحليلبرخي  همچنين ).489: ، ص20(تفاوت دارد 
هايي از  آنان تلقي. اند هكننده در اين باب اشاره كرد مراههاي عاميانه و حتي گ به برداشت

ها  ها و ارزش  در اخالقگرايي نسبيتگرايي و  مدرنيسم به معني نفي گذشته، رواج شك پست
ي فيلسوفان پساساختارگرا را همان ها هديدگاانگاشته، گرايي را مردود   پوچي و غلبه
  .دانند  مييسممدرن پستنگ  يا فرهمدرن پست در دوران فلسفيي ها هانديش

اي براي انديشيدن و عنصري وسيله  مانند پساساختارگرايان،،ها مدرنزبان در نزد پست
 نگرش ويتگنشتاين به زبان ديدگاهي ،از نظر ليوتار. مهم در مناسبات و روابط انساني است

 انسان  از زندگي،هاي مختلف  به صورت»هاي زباني بازي«مدار است، چون تعبير  انسان
هاي  نظام« بايد از ، معناي هاي زباني و يا زنجيره  به جاي بازي، ويي به عقيده. د دارداللت
الجزايري از   بدين معنا كه زبان از وحدت برخوردار نيست، بلكه مجمع، سخن گفت»عبارتي

 به يك هيچي  امكان ترجمهها وجود دارد كه هركدام تحت قوانين خاصي هستند و  زبان
هاست تا بازي  ط ميان آنتر ناظر به خود واژگان و نوع روابنظام عبارتي بيش. نيستديگري 
 و معني كلمات شود ميها انجام  هاي زباني توسط آدم در نظر ويتگنشتاين، بازي. بازيگران

دميان برقرار  ميان آي  زمينه،روابطي است كه در آن اجتماعي و نوع ي وابسته به زمينه
 همچنين .شود ميهاي عبارتي به روابط ميان واژگان مربوط  وتار، نظاماما در نظر لي. است

 قرار دارند و گويي هركدام ديگر يك كه در عرض گويد ميهاي مختلف سخن ليوتار از زبان
 مرتفعي وجود ي روايتي يا سخني خاص و متكي به خود هستند و هيچ سخن برتر يا قله

پس . ي ديگر را روشن سازيمها  و تكليف زبانجا به نظاره برخيزيم ندارد كه ما از آن
 روايتي ، هر كدام،فلسفه، علم، هنر و ادبيات.  هيچ فراروايتي وجود ندارد، زباني درباره
  ).20: ، ص3(معناست  بر ديگري بي ر به فرد هستند و برتري يكيصمنح

    تربيتيي جديد و آرايها ه فلسف.1. 5
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 نشگاه شيراز فصلنامه انديشه ديني دا 70

، به پردازيم و پس از آن ميآدمي  تربيت ان در به بررسي تأثير زب نخست،در اين بخش
 كه روشنگر وضعيت ،هاي آموزشي اشاره خواهيم كرد  و نظامها ه برنامي  دربارههايي ديدگاه

جا  از آن.  استرفت پيش  و در حالِهرفت پيش امروزي آموزش و پرورش در بسياري از جوامع
ي فيلسوفان ها ه، ديدگاآيد ميب  فرهنگي و اجتماعي به حسااي هكه آموزش و پرورش مقول

ي صرفاً ها ه، چون با ديدگاشود ميمدرن شناخته  با نام عقايد پست،تربيتي در اين باب
   . پساساختارگرا بر آن گذاشتي تربيتيِها بينش نام توان ميفلسفي تفاوت بسيار دارد و ن

ساختارگرايان و  در نزد ،گونه كه بيان شد همان: تأثير زبان در تربيت آدمي .1. 1. 5
د توان مي و آيد ميبه حساب ها   عنصري قدرتمند در زندگي ما انسان زبانْ،پساساختارگرايان

. موضوع تربيت و كمال آدمي استها   آن، كه يكي ازي مختلف بر ما تأثير گذاردها هاز جنب
يان شده  بآموزي  در باب زبان،شدشناسي ر ي رشد، به ويژه در روانها هآنچه قبالً در نظري

 عنصري فرهنگي است و  زبانْ يعني. نشانگر نوعي بينش خطي در اين زمينه استاست
ي ها هؤلف  با بسياري از م،در طي دوران رشد جسماني و عقالنيآدميان گونه كه همان

شوند، با زبان  پذير مي  جامعه، به اصطالحدروني كرده،را ها   آنشوند ورو مي هفرهنگي روب
 امري روشن و بدون ، مسلم است كه اين برداشت از زبان.شوند مواجهه مي گونه هميننيز 

شناسي كمال مطرح است،   مانند آنچه در روان،ي غير خطيها بينشاما در  . استچالش
 تأثير آن عميق و ، و در بعدي عينيشود مي باعث خلق و شكوفايي ما ،در بعدي ذهنيزبان 

كه در گيريم  شكل مي كلماتي ي  ما به وسيله،موسطور واقعي و بسيار مله ب. فراگير است
كلمات به ص اين ين و تشخيبريم و چگونگي تعي كار ميه را بها   آنرسمان هستند و دست

طرف   بي، خويشي ي در قبال فرهنگ و زبان جامعه تربيت هيچ يعني؛تربيت ما بستگي دارد
 و آنچه مانع كند مي ارائه گشايي فرهنگي از آنچه كه در اين زمينه  و راهو خنثي نيست

 ، در جوامع مختلف زبان، ليوتاري پس به گفته .)491: ، ص20( اهميت فراوان دارد شود مي
هاي متفاوت و با   شخصيت،هاي گوناگون  و يا در روايت، روستايي يا شهريي مانند جامعه

  .سازد هاي متفاوت از ما مي هويت
هاي  براي نشان دادن وضعيت نظام: يهاي آموزشي در جوامع كنون  نظام.2. 1. 5

 ي مطالعاتي كه در زمينه بايد به ،هرفت پيش و جوامع رفت پيش در حال آموزشي در جوامعِ
نشان اين مطالعات .  توجه كنيمت گرفته است تطبيقي صور آموزش و پرورشِتاريخ
و غير آموزشي رسمي هاي   نظامرفت پيش شاهد رشد و  جهانْ،در قرن بيستم د كهنده مي

 همان ،هاي آموزشي ي غالب در سياستها بينش ،هاي متمادي براي سال. رسمي بوده است
 اهداف آموزشي و محتواي درسي از ،گرا و بنيادگرا بوده است كه در آن ي اثباتها هديدگا

 بوده ي شصت و هفتاد ميالدي حاكمها هاين وضع تا ده. نوعي ثبات و تعين برخوردارند
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71 ي تعليم و تربيت اي و تأثير آن بر فلسفه ي قاره فلسفه
 بر نئوماركسيستي و تفكر انتقاديي ها بينش ،ي قرن بيستمها هن دهاما در پايا. است
ي ها بينشات تطبيقي نشانگر  مطالع،در حال حاضر. دنگير گرا پيشي ميي اثباتها هديدگا

 و رشد هويت فردي هاي زندگي ، سبكها، تاريخ جوامع تكثرگرا با تأكيد بر اختالف فرهنگ
 :، ص18 (آيد ميمدرنيستي به حساب ارگرا و پستساخت پسا كه ديدگاهيان استآموز دانش
280(.  

 به ،مدرني تعليم و تربيت پستپيش به سودر اثر خويش به نام ) 1996(هنري ژيرو 
 و براي تعليم پردازد ميهاي آموزشي حاكم بوده است مدرنيته بر نظامانتقاد از آنچه كه در 

 بايد از نظر ژيرو،. گيرددر نظر ميها و رهنمودهايي خاص   ويژگي،و تربيت در عصر حاضر
هاي نظم   محدوديتش جديد فراهم كند تا با گذشتن ازاي براي دان دانش انتقادي زمينه

  ). 130: ، ص3( برسد اي هبه نتايج تاز، موجود
 سخنان فراواني بيان شده است كه در يك ،مدرن تعليم و تربيت پستي درباره

  :زير اشاره كردموارد   به توان مي ،بندي كلي جمع
ي ها ههاي تربيتي از ويژگي ديدگا  تعيين هدف،مدرن پستدر تصور : اهداف تربيتي

 متمركز و  حاكم بر تعليم و تربيت است و با عقايد ساختاريافته،تكنولوژيكي و مدرنيستيِ
 بنابراين انديشمندان .)مدرنيسم در تضاد است پستباكه اين  (ساز همخواني دارد كليت
مد نظر قرار گيرند، ولي شرايطي   اهداف خاصي در نظر نمي، براي تعليم و تربيترنمد پست
  .گرايي و تكثرگرايي تأكيد كند هدف نبايد رفتاري باشد و يا بر تفاوتكه  مانند اين،دهند مي

محتواي هدف فقط دانش علمي را در بر نگيرد، متون روايي اهميت : محتواي هدف
 شايانباره نكات  ليوتار در اين. ان به فراگيري آن تشويق شوندموزآ دانشويژه دارند و بايد 

 ها شده، در خصوص آن بايد متون ادبي و فلسفي ارزيابي ،در نظر او. كند ميتوجهي بيان 
 ما در ،به تعبير ليوتار. با تربيت عادالنه و اخالقي روشن شودها   آن تا ارتباطشود،دقت نظر 

اين متون . ها مشروعيت يابد ت قيموميت بعضي فراروايتكنيم كه تح جهاني زندگي نمي
يك كل فراتر از مرزها و پرورش ي  منزله اقي بمانند كه براي تربيت بشر، بهبايد به شرطي ب

 .ي آزاد جهاني مفيد باشند حس لذت از يك موزه
 معين به خواننده ارائه ي كتاب درسي بايد نگرشي چندگانه از يك رشته: متون درسي

ي ها هست شيويستي معتقد است خوانندگان متون درسي ممكن امدرن پست ديدگاه .دهد
پس متون سنتي خطي به سوي . فهم مطالب داشته باشند  در درك ومتفاوت و متعددي را

.  اين كار صورت گرفته است،ي ادبيات كودكانمثالً در حوزه. متون غير خطي حركت كند
وعي هاي مجازي كه ن كنند و يا آموزش امل برقرار ميهايي كه با خواننده تع مانند داستان

 .يري يادگيرنده دارندهمراهي با سليقه و مراحل يادگ
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رادي چون بلوم، شوآب و تايلر  افآرايها بر نفي  يستمدرن پست ديدگاه :ي درسي برنامه
در . اند ه چون آنان به نظم، هنجارسازي، سازماندهي، عقالنيت و تخصص تأكيد كرداست،

ي درسي بايد بر هنجارشكني، عدم سازماندهي رسمي و قالبي،   برنامه،مدرن پستدگاه دي
ه ب.  تمركز يابداي هرشت كرد ميان  و رويها هپوشي رشت احساس و هيجان، امكان خطا، هم

 درسي بايد به بافت و شرايط كلي حيات آدمي متكي باشد و تعليم و ي  برنامه،طور كلي
 ).161 - 154:  صص،2(د بخش قوام  را پوياتربيت

هايي است كه از طرف فيلسوفان  لآ بيان شد، ايدهي تربيتي ها بينشي  منزله آنچه به
انتقادات شديدي  ،ز جمله ليوتارنظران ا ه است، اما همين صاحبشد تأكيد بر آنمدرن پست
موزشي هاي آ  از سياسترليوتا. اند وارد دانسته ش در حال حاضروضعيت آموزش و پروررا به 

 كانون توجه ، پسامدرني  و معتقد است كه در جامعهكند ميدر عصر حاضر به شدت انتقاد 
. هاي عمل به ابزارهاي آن و از درستي و حقيقت به كارآمدي انتقال يافته است از هدف

. ها آل  و نه بر ايدهشود مي بر كارآمدي و مهارت تأكيد ،هاي آموزشي هاست كه در نظام مدت
شود، معلم سنتي  پذير مي  هر قدر آموزش و يادگيري به زبان كامپيوتر تبديل،وتاردر نظر لي

هاي  هاي حافظه و بانك  آموزش به بانك،جا در اين. دهد هاي حافظه مي جاي خود را به بانك
هاي جديد و استفاده از اين  يابد و دانشجويان مجبورند استفاده از زبان پردازي پيوند مي داده
ليوتار همچنين از  ).187:  ص،1 (ري آنچه نياز دارند برسند بياموزند تا به فراگيها را بانك

 در خدمت ها هامروزه دانشگاكه  گويد مي  و آموزش عالي نيز انتقاد كرده،ها هوضعيت دانشگا
نان ديده ي بلند در آها ه و خلق ايداند هؤسسات بزرگ اقتصادي قرار گرفت ها و م شركت

  ).534: ، ص12 (شود مين
  

  نتيجه. 6
 ي  كوتاه از فلسفهاي ه نخست مقايس،اي هقاري  فلسفه براي فهم بهتر ،در اين مقاله

 و اي هقاري  فلسفه فرايند ظهور و رشد ، پس از آن به عمل آمد واي هقاري  فلسفهتحليلي و 
با  همراه راييگ گرايي و كثرت گرايي، انسان ي آن تحت سه عنوان جمعها هترين شاخ مهم
  :ند ازا  حاصل از اين تحقيق عبارت نتايج هم اكنون.شدبررسي ها   آني تربيتيها هانديش

  اي هقاري  فلسفه .1. 6
 تحليلي دو بينش فلسفي غالب و متفاوت در دنياي ي  و فلسفهاي هقاري  فلسفه -

 .معاصر مغرب زمين هستند
 اي هقاري  فلسفه، اما آيد مي مدرنيته و روشنگري به حساب ي  تحليلي ادامهي فلسفه -

 .رار دارددر تقابل با اين تلقي ق
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73 ي تعليم و تربيت اي و تأثير آن بر فلسفه ي قاره فلسفه
ه و به رويفيلسوفان اروپايي برخي  زماني است كه  مربوط بهاي هقاري  فلسفهپيدايش  -

بال  در دن،يعني فيلسوفان تحليلي ،ها  آن و وفادارانداران مدرنيته و روشنگرياستدالل طرف
 ،ها و حقايق گوناگون  براي دانش باورهاي متافيزيكيو عاري ازكردن مباني علمي، مطمئن 

 .ترديد كردند
 فقط به علوم تجربي ،ها ههاي خود و در بررسي انديش  در استداللاي هقارفيلسوفان  -
 .اند ه استفاده كرد نيزها و مباني علوم گوناگون بند نبودند، بلكه از روش پاي

 تاريخ، اجتماع، فرهنگ، سياست، ي ر عرصهو مسائل او د به انسان اي هقارفيلسوفان  -
 .اند ه توجه فراوان نمودهاي فردي و رواني  و ويژگي، زباناخالق، مذهب

 مغرب زمين را ي ، پيدايش اين شاخه از فلسفهاي هقاري ها هبسياري از مفسران انديش -
 تحت تأثير اي هقار فيلسوفان ي ند كه همهدانند و معتقد زمان مي با نشر آرا و عقايد هگل هم

 .ي او هستند، حتي اگر در مخالفت با او سخن گفته باشندها هانديش
 كه بر بعد تاريخي، اجتماعي و فرهنگي انسان توجه دارد، ، هگل عالوه بر نظرهاي-

مكاتب مهم ديگري چون ماركسيسم و مكتب نقدي فرانكفورت نيز به اين موضوعات 
 در راستاي آن به حساب ،ل تفاوت اساسي دارندي هگها ه و گرچه با انديشاند هپرداخت

 .آيند مي
 بر  است كهاي هقاري مهم و تأثيرگذار ها بينشمكتب اگزيستانسياليسم يكي از  -

ز جمله بعد روحاني و  ا، ابعاد زندگيي در همهاو   و اختياري اراده هقوفرديت آدمي و 
 . تأكيد فراوان كرده استطلب تعالي
  داراي اعتقاداتمدرنيسم چون پساساختارگرايي و پستاي هارقهاي جديد  مكتب -

 با ،شود ميهمان موضوعات و مسائل پيشين ديده ها   آنيها هتكثرگرا هستند و در ديدگا
 نگر و جامع ي كلها همدرن به نفي انديشاين تفاوت كه فيلسوفان پساساختارگرا و پست

مثالً آنان به روح ديالكتيكي حاكم برجهان . شود ميها شناخته   كه با نام فراروايتپردازند مي
كه هگل به آن اعتقاد داشت و يا به اهميت اقتصاد در زندگي جوامع كه ماركس به آن 

 ي  به همه وي اگزيستانسياليستي اعتقاد ندارندها هبند بود و يا به تفرد آدمي در ايد پاي
 . ندكن ن توجه ميي گوناگون زندگي فردي و جمعي انساها هجنب

 و ها هگيري شاخ  سير تاريخي و روند شكلاي هقاري  فلسفههاي  يكي از ويژگي -
ي قبلي ها هكه هر بينشي به نقد و بازسازي انديش طوريه ب. هاي گوناگون آن است مشرب

. ، تكيه كرده استشده توجه يي كه در عقايد پيشين كمتر بدانها ه بر جنبخود پرداخته،
 خود  و بر بعد ماترياليستي آرايكاهد  هگل ميعقايدآليستي  ايده عد ماركس از ب،براي مثال

 ها نگري در نفي كلي ساختارگرايانهها ههمچنين پساساختارگرايان بر نفي ديدگا. افزايد مي
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 بسيار ،ي پيشينها هكه در انديشپردازند  ميها ها به رد فراروايت مدرن پستآيند و  برمي
هاي گوناگون   و مكتبها هگيري ديدگا  در فرايند شكل،كليطور ه ب. شده است توجه بدان
ي ها بينشساير  كه در شود ميها و اصالح ديده   بيان ضعف نوعي انتقاد، بررسي،،اي قاره

 .خورد  كمتر به چشم مي، تحليليي فلسفهدر  مثالً ،فلسفي
ر كدام از  عمدتاً به نقد هاي هقاري  فلسفه شارحان و نقادان ،بنا بر ويژگي فوق -
طور كلي ه  و كمتر در صدد نقد اين مكتب باند ه پرداختاي هقاري  فلسفهي ها هشاخ
 . به نقد و اصالح خود پرداخته است پيوسته، در فرايند رشداي هقاري  فلسفه چون ؛اند هبرآمد

 ،اوان از اين مكتبكه انتقادات فر  طوريه  ب، تحليلي وجود نداردي اين ويژگي در فلسفه
 . را دامن زداي هقاري  فلسفه نفوذ بيشتر اياني قرن بيستم شد وي پها ه در دهعث افول آنبا

 مطرح شد، اي هقار جديدترين بينش ي مثابه  مدرنيسم به پست،هرچند در اين مقاله -
در .  از رونق افتاده باشداي هقاري ها ه ساير انديش،اين بدان معنا نيست كه در حال حاضر

 حتي اگر هم در اقليت باشد، ،ي فلسفي، هر بينش فلسفي طرفداران خود راها هشتاريخ اندي
 .دارد

  اي هقاري  فلسفهي تربيتي در ها هانديش. 2. 6
  ، لذا تكثر و گوناگوني، علمي كاربردي است و به دستورالعمل نياز دارد، و تربيتتعليم

 .)4:  ص،13 (ز نيستكارساچندان  در آن ،بينجامددر صورتي كه به نوعي سردرگمي 
 در بيان ي فلسفي گوناگونها بينشرغم  به ،تربيتي قرن بيستمبنابراين در بين فيلسوفان 

اين تلقي در . وردخ  به چشم مي نوعي اجماع و اتفاق آرا،مباني عملي تعليم و تربيت
براي  . كامالً آشكار بود،)شد بررسي پيش از اينكه ( اي هي تربيتي فيلسوفان قارها هانديش

گونه خالصه   را ايناي هقاري ها ه تربيتي در انديش آرايتوان مي ،وضوح بهتر اين برداشت
 :كرد

 در تربيت رسمي  آدميو توجه به آموزش و پروشكاربردي بودن علم تعليم و تربيت  -
بر آن تأكيد بسيار شده است و  اي هقارفيلسوفان از سوي  است كه اي هنكتو غير رسمي 

 نوعي اتفاق نظر در بين آنان در اين زمينه به چشم ،اي هقار در بينش ها هكثر انديشرغم ت به
 .خورد مي

  بر عدم كارآيي تعليم و تربيت سنتي در عصر حاضر،طور اتفاقه  ب،اي هقارفيلسوفان  -
 .اند هجانبه در اين زمينه شد  تحولي همهي  و خواهان ارائهاند هتوجه نمود

هاي درسي، اهداف و نقش معلم   محتواي كتاب، نوع  برنامه، سنتيدر تعليم و تربيت -
. گراست  كه حاكي از نوعي تلقي اثبات، عمل مشخص استي قبل از ورود به مرحله

 . به اين امر انتقاد فراوان دارنداي هقارفيلسوفان 
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. اك روسو بودژ ژان كردحمله تي كه به آموزش و پرورش سنتي اولين فيلسوف تربي -

 در فرايند عادي و آموز دانشگرا خواهان رشد و تعالي  به عنوان فيلسوفي طبيعتوي
 . كرد طبيعي خود بود و از هر نوع تحميل به شدت انتقاد مي

 بر شكوفايي ، در قرن بيستماي هقار و فيلسوفان تربيتي غير اي هقاراكثر فيلسوفان  -
 تأكيد آموز دانشالقانه از طرف معلم و ي نو و خها هان و خلق انديشآموز دانشاستعدادهاي 

 .اند هبسيار كرد
 و تربيت يگرفتن مؤسسات آموزش به خدمت از اي هقار و غير اي هقارفيلسوفان  -
بعدي شدن افراد در  گرايي و تك  مصرف،هاي جديد در جهت اهداف اقتصادي، مهارتي نسل

دها در مكتب فرانكفورت از همه  اين انتقا.اند ه به شدت انتقاد كرد،جهت مقاصد اجتماعي
 .چشمگيرتر است

 ،)بيان مباني نظري تعليم و تربيتدر خصوص به  (اي هقاري گوناگون ها بينشز بين  ا-
 بر ماركسيسم و مكتب نقدي فرانكفورت بر بعد اجتماعي تعليم و تربيت، فيلسوفان هستي

 بر رشد آدمي در مدرن پستو فيلسوفان هويت منحصر به فرد او  حفظ  وتفرد آدمي
 .اند ه فردي و اجتماعي توجه نشان داديها هجنب

ها را در بر  آل ي تربيتي آنان عمدتاً ايدهها هود اقرار دارند كه انديش خاي هقارفيلسوفان  -
 . بسيار داردي  فاصله رايج است آنچه در مراكز آموزشي و تربيتي باگيرد و مي

 رشد و تعالي آدمي در جهت ،مفهوم كلي آن در ،از آنجا كه رسالت اساسي تربيت -
  همچون سايراي هقارفيلسوفان  تعريف شده است، هاي انساني و منحصر به فرد او ويژگي

    .اند همعاصر و غير معاصر بر اين امر تأكيد كردفيلسوفان 
  

  ها داشتياد
1– Continental Philosophy  

 ي ه مقالهند بتوان مي » تعليم و تربيتي  بر فلسفه تحليلي و تأثير آني فلسفه«مندان به  عالقه -2
 - 2، صص 85، سال 20 انديشه ديني، شماره ي  چاپ شده در فصلنامه، با همين عنواناينجانب،

  . مراجعه كنند32
 به هم ،ها ه در برخي زميناي هقاري  فلسفه تحليلي و ي  فلسفه،هاي پاياني قرن بيستم در سال -3

وتيك  ذهن و دانش هرمني  زبان، فلسفهي هايي كه در فلسفه رفت پيشبا وصاً ، مخصاند هنزديك شد
مانند .  استناپذير انكارديگر يكثير فيلسوفان اين دو مكتب بر همچنين تأ. صورت پذيرفته است

 چون هابرماس، اي ه قارتأثيري كه ويتگنشتاين و آستين به عنوان فيلسوفان تحليلي بر انديشمندان
  .اند هل داشتليوتار و آپ

4-  Hume. D) 1711 - 1776( انگليسيگراي تجربه، فيلسوف و مورخ .  
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14-  Horkheimer. M) 1895 - 1973(گذار بنيانپرداز اجتماعي،  ، فيلسوف آلماني، نظريه 
  . تحقيقات اجتماعيي مؤسسه
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