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  انتظارات بجا و نابجا از فلسفه تربیت
  

  ٭ زادهعیسی ابراهیمدکتر 

  
  چرخ با این اختران نغز و خوش  زیباستی    

  تیـر دارد هر چه در باالسـورتی در زیـص
  رفتـردبان معـا نـر بـن اگـریـورت زیـص
  تی ـود یکتاسـر رود باال، همان با اصل خـب

  ››میرفندرسکی‹‹ 
  

  چکیده
های گذشته، نفس دانش که با هدف کشف حقایق جهان هستی توسعه یافته بود، اهمیـت                  در سده 
ی دوم آن بـه تـدریج تغییـر یافـت و جنبـه                این نگرش در قرن بیستم، به ویژه از نیمـه         .  زیادی داشت 

کاربردی و سودمند دانش روز به روز نقش محوری پیداکرد؛ به طوری که امروز در دهه آغـازین قـرن                    
های    محور و جامعه مطلع و در حال یادگیری از مالک          - محور، اقتصاد دانش   -کم، تولید دانش  بیست وی 

  . شوند توسعه یافتگی محسوب می

                                                           
  )ir.ac.pnu@ebrahimz( ، تهران، ایران نورپیام دانشگاه دانشیار.  ٭
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گرایی که ارزش دانش را نه در حقیقی بودن یا تطابق آن              گرایی به ویژه پیشرفت     ظهور مکتب عمل  
 نقش بسزایی در ایـن تغییـر نگـرش          کرد،  با واقعیت بیرونی، بلکه در سودمندی و کارایی آن معرفی می          

به دنبال آن، رشد و گسترش مدرنیسم و پسامدرنیسم کـه            ). 225 :1379اوزمن و کراور،    ( داشته است   
را امری نسبی و متکثر تلقی کرد،  باعث شـد             دستیابی به هرگونه حقیقت مطلق را ناممکن دانسته و آن           

ها در بیان حقایق مورد توجه مجامع و           ارزش آن  تا سودمندی و کارکرد علوم و معارف مختلف بیش از         
این امر به نوبه خود باعث شد  از فلسفه و  به تبع آن فلسفه تربیت انتظـارات                   . محافل علمی قرار گیرد   

مشابهی شکل بگیرد و این شاخه از معارف بشری به سمت و سوی کاربردی شدن و سـودمندی پـیش                    
  .رود

ریـزان تربیتـی نیـز        گزاران و برنامه    لمی، بلکه در میان سیاست    این طرز تلقی، نه تنها در محافل ع       
پردازد و تحقیقات مربوط به آن نیز از نوع         جا که اساسا به مسائل بنیادی می        فلسفه از آن  . رسوخ پیداکرد 

آنان که به شـدت     . گزاران تربیتی خارج شد     ریزان و سیاست    نظری است، به تدریج از دایره توجه برنامه       
ه و صنعتی شدن و نوسازی جامعه بوده و هستند موجب شدند که فلسفه و به طـور کلـی                    در پی توسع  

 بـه روشـنی و وضـوح         علوم انسانی در درجه دوم اهمیت قرار گیرد؛ چرا که کارکرد و سـودمندی آن              
  .علوم طبیعی و دانش فنی یا فناوری نیست

 کردن و نـشان دادن سـودمندی   ای از اندیشمندان فلسفه تعلیم و تربیت برای کاربردی      اگرچه عده 
ای که نظـر منتقـدان را جلـب           ها ظاهراً به اندازه     های ارزشمندی به خرج دادند، اما این تالش         آن تالش 

 است تا به آسیب شناسی این تفکر بپردازد و با توجه بـه اهمیـت                 این مقاله در پی آن    . کند، مؤثر نیفتاد  
 -های تربیتـی و فراینـد یـاددهی         زی و چه در پژوهش    فلسفه تربیت، چه در سیاست گزاری و برنامه ری        
  .یادگیری انتظارات بجا و نابجا را یاد آور شود

فلسفه تعلیم و تربیت، شاخت شناسی، علم گرایی، شناخت حقیقت، سودمندی علـم،             : هاکلیدواژه
  . یادگیری، علوم انسانی و علوم تربیتی-یاددهی
  

  مقدمه
نش و کشف و تبیین حقایق هستی زمانی به اوج خـود            های علمی در تولید دا      اهمیت پژوهش 

از آن  . ها به فناوری آشکار شد      ها با واقعیت بیرونی و پتانسیل تبدیل آن         رسید که  مطابقت این یافته     
به بعد ارزش علم و دانش، نه در بیان حقیقت هـستی، بلکـه در سـودمندی و کـارایی فناورانـه آن                       

  . معرفی گردید
ض و فلسفه علوم، حکایتی دیگر است که نیازهای روزمره زندگی بـه              اما حکایت فلسفه مح   

آیا نبـود فرصـت روایـت دلیـل نبـود        . گذارند   پایه فرصتی برای روایت آن باقی نمی       -فناوری علم   
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هـای پیـامبران خـدا و اندیـشمندانی چـون افالطـون،               حرف و حکایت نیز هست؟ روایت اندیـشه       
سینا، ابن خلدون، ابن رشد و دیگران نمـی           سو و فارابی، ابن   ارسطو، آگوستین، آکوئیناس، کانت، رو    

هـا و     گیـری   تواند به غنای فکری ما بینجامد؟ فلیپ اسمیت بر این باور است که چـون در تـصمیم                 
های روان شـناختی و       های تربیتی عوامل زیادی،مانند دیدگاه      های اجتماعی و سیاست     تعیین اولویت 

 سازی رابطه بین نظریه علمی و نظریه فلسفی، یعنی برقـراری            جامعه شناختی دخالت دارند، روشن    
  . شناختی و تک تک این عوامل بسیار دشوار است نوعی ارتباط بین یک دیدگاه معرفت
مدافعان فلـسفه   .  مجردترین بخش فلسفه محض است     1شناسی    شاید بتوان گفت که شناخت    

کننـد کـه      هـای علـوم، اسـتدالل مـی         فتـه با اشاره به نقش این بخـش از فلـسفه در تبیـین اعتبـار یا               
های علوم تا چه حد قابل        سازد یافته   شناسی فلسفی از این جهت اهمیت دارد که روشن می           شناخت

بگذریم از این که بعضی از فیلسوفان       . توانند ما را به حقیقت امر نزدیک کنند         قدر می   اعتمادند و چه  
تواننـد   کـدام نمـی      نه عقل و نه شهود عقلی هـیچ        اند تا ثابت کنند نه مشاهده تجربی،        جدید کوشیده 

هـای    منبع و سرچشمه معرفت باشند و فلسفه بنـا بـر ماهیـت خـود نمـی توانـد در علـم و زمینـه                        
کـه راسـل      ؛ در صورتی   )4-5: 1368پوپر،  (تری مانند اخالق، تربیت و سیاست تأثیر بگذارد           عملی

 تربیت و اخالق و سیاست نتـایج عملـی          معتقد است که شناخت شناسی، هم برای علم و هم برای          
  .داشته است

  

  شناسی در تعلیم وتربیت نقش معرفت
آیا انسان توانایی شناخت حقیقت را دارد؟ اگر پاسخ ما به این سوال معرفت شـناختی مثبـت                  

هـای    باشد، در آن صورت باید پذیرفت که فلسفه، نه تنها  در تبیین فرایند تعلیم و تربیـت و یافتـه                    
های   های جدید و هدایت پژوهش      ن علوم تربیتی، بلکه در تبیین همه علوم و حتی فناوری          پژهشگرا

  .تواند نقش مؤثری داشته باشد ها می علمی و کاربردهای آن
روشن است کـه انـسان، منـابع و ابزارهـای شـناخت و رسـیدن بـه حقیقـت، یعنـی قـدرت                        

هـا بـرای مـشاهده درسـت          نـد از آن   توا  های حسی و ادراک عقلی را در اختیار دارد و مـی             دریافت
طبیعت و تمیزحق از باطل بهره گیرد و چیزی را به صورت آشکار بپذیرد که از طریق تجربه حسی    

این ارتباط انسان با حقیقت جهان دارای یک حلقه پیوندی دیگری           . و تحلیل عقلی قابل درک باشد     
. یز کامل حق از باطـل اسـت       است که حاصل ناتوانی عقل و تجربه در شناخت حقیقت مطلق و تم            

شـود، در     رو مـی    به سخن دیگر، وقتی انسان با یک واقعیت قابل تشخیص ولی غیر قابل درک روبه              

                                                           
1  -  epistemology  
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در چنین وضعیتی، با تمایل فطـری،       . دهد  گیرد که آرام و قرار خود را از دست می           وضعیتی قرار می  
 پریشانی خاطرش شـده رهـایی       گردد تا او را از موقعیتی که موجب         دنبال منبع شناسایی دیگری می    

یابـد و     را پاک و خالص می      های وحیانی است که شخص، آن       این منبع شناسایی همان آموزه    . بخشد
دهد و این باور یقیینی خود را تا حد ایمان بـه آن حقیقـت    در حقیقی بودن آن شکی به دل راه نمی      

 مـی نامـد   "از نـوع سـوم    شـناخت  "را  این همان راهی اسـت کـه اسـپینوزا آن        . دهد  گسترش می 
شناسی و معرفت حاصل از آن از سوی اغلب فیلسوفان معاصـر              این نوع شناخت   ). 1382دورتیه،  (

فیلسوفان غربی برای یافتن پاسخ سواالت و کـاهش اضـطراب           . غربی مورد تردید قرار گرفته است     
 تدریج دریافته اند که این      اند؛ اما به    های روان شناسی و جامعه شناسی را به یاری طلبیده             خود یافته 

البتـه در   . ها نیز افزوده اسـت      علوم نه تنها از اضطراب آنان نکاسته، بلکه بر حیرت و سرگردانی آن            
این میان، برخی از فیلسوفان طرفدار دیدگاه پدیدار شناسی و هرمنوتیک، آمـوزه هـای وحیـانی را                  

اند و دیگران را از درک حقیقت         ن دانسته پذیرفته اند، ولی آن را یک تجربه بی نظیر و خاص پیامبرا           
بنابراین، به  تفسیر و تحلیل عقالنی این آموزه ها پرداختـه و ادعـا               . اند  آن تجربه ناتوان فرض کرده    

ها داشته باشد و از این طریق به کار آمدی            تواند درک و تفسیر خود را از آن         اند، هر مؤمنی می     کرده
  . ردبب ها برای زندگی پی و سودمندی آن

شـود    ای از علوم انسانی نیز، که با نام علوم تربیتی شناخته می             این رویکرد تحلیلی برای حوزه    
 - یـادگیری، سـاخت فرهنگـی      -و با موضوعاتی ماننـد  درک و فهـم، دانـستن و دانـایی، یـاددهی                

، شناسی و جامعه شناسی سروکار دارد       اجتماعی و رفتارها و عملکرد اجتماعی انسان در حیطه روان         
های روان    است که یافته    ها نیز گره خورده     ای از ارزش    اما علوم تربیتی با حیطه گسترده     . صادق است 

که به لحـاظ فهـم        ها کمک چندانی نمی کنند، با این        شناسی و جامعه شناسی در دریافت ماهیت آن       
  .  عمل تربیتی و تبیین فرایند تربیت نقش انکارناپذیری دارند

 که علوم طبیعی، به طور کلی از علوم انسانی جدا و مستقل است و               ممکن است استدالل شود   
در پاسخ بایـد گفـت کـه هـردو گـروه بـه لحـاظ معرفـت                  . اولی تقریباً هیچ نسبتی با فلسفه ندارد      

هـایی داشـته      شوند، لیکن به لحاظ روش شناختی ممکن اسـت تفـاوت            شناختی، علم محسوب می   
کند، هم علوم طبیعی و هم علـوم انـسانی بـر               استدالل می   )243: 1370(طور که پوپر      همان. باشند

ها ریشه در بنیادهای فلسفی       ساخت این پیش فرض   . گیرند  های مشابهی شکل می     فرض  اساس پیش 
تـاریخ علـم    . کنـد   دارد؛ یعنی هر دو گروه این علوم به لحاظ روش شناختی از فلـسفه تبعیـت مـی                 

ارسطو، دکارت، بیکن، الک، هیوم، راسـل و دیگـران   های فیلسوفانی مانند  دهد که تالش   گواهی می 
این تحوالت همواره به دنبـال یـک اندیـشه          . چگونه در تحوالت علمی زمان خود مؤثر بوده است        

ها همواره به حیطه تعلیم و تربیت نیز          اند که دامنه آن     های نو رخ داده     جدید فلسفی و ظهور پارادایم    
ها و قوانین هر دو نوع  علـم و            است که فهم عمیق گزاره    به این ترتیب روشن     . گسترش یافته است  
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هـای بعـدی در گـرو         ها به نسل    های مناسب برای انتقال آن      تحوالت مربوط و همچنین یافتن روش     
  . است ای است که در آن تولید یا کشف شده های فلسفی فهم زمینه

آنچـه اغلـب محـل    . شاید در پذیرفتن استدالل  یاد شده چندان مشکلی وجود نداشـته باشـد             
مناقشه بوده و هست، این است که هم علوم وهم فلسفه از لحاظ معرفـت شـناختی دارای ماهیـت                    

شـود    های علمی در نهایت به پیش بینی و کنترل وقوع پدیده ها ختم می               یافته. توصیفی و تبیینی اند   
ین فراتر گذاشته و    که فلسفه، پای از توصیف و تبی        شود؛ در حالی    و وارد حیطه تجویز و توصیه نمی      

آیا این انتظـار    .  پردازد که نباید چنین کند      های تجویزی و تعیین باید و نبایدها هم می          به ارائه نظریه  
هـای    پردازان ایـن دو گـروه واقعـاً در فعالیـت            از فلسفه درست است؟  باید توجه داشت که نظریه         

 فهـم بهتـر رفتارهـا و از جامعـه           شناسـی بـرای     طور کـه از روان      انسان همان . متفاوت درگیر هستند  
ها و نهادهایی مانند مدرسه، خانواده و غیـره اسـتفاده             شناسی برای درک و فهم بهتر کارکرد سازمان       

طور که از هنرهای تصویری برای بهتر دیـدن ترکیـب نـور و سـایه، از هنرهـای                     کند، و یا همان     می
ها و از ادبیات بـرای شـناخت          انساننمایشی برای پی بردن به عمق درد و رنج وشادی و خشنودی             

، برای توسعه و    )17: 1383مهرمحمدی،  ( کند    های ذهنی استفاده می     های روحی و خالقیت     ظرافت
ها  تعمیق درک و فهم خود از هستی و جهان و انواع و اقسام مفاهیمی که در طول حیات خود با آن         

تر، هنگامی که ماهیت کـاربردی یـک          روشنبه عبارت   .  برد  کند، از فلسفه بهره می      سروکار پیدا می  
ای عملی مانند تعلیم و تربیت مطرح مـی شـود، شـیوه اسـتنباطی مجـزا، موجـه و                      نظریه در حوزه  

ازقول والـش نقـل مـی کنـد،        ) 17: 1385(طور که شعبانی ورکی       با وجود این، همان   . مشروع است 
ی دیگر تجانس داشـته باشـند و لـذا          ها   با گفتمان  ]در عین متفاوت بودن   [  هایی    ممکن است گفتمان  

های دارای بار ارزشی به صورت        بتوانند از لحاظ منطقی در یک گروه دسته بندی شوند، اما گفتمان           
از این رو گفتمان فلسفی، به ویژه در حیطه تربیت، به           . گفتمان تجویزی و عمومی استنباط می شود      

ن علمی به صـورت عمـومی و توصـیفی          عنوان گفتمانی تجویزی، خاصه گرا  و توصیفی، و گفتما         
توان نتیجه گرفت که یافته های دانشمندان و فیلسوفان، هـر دو در اصـل    بنابراین، می. شود  تلقی می 

به نظریه پردازی منتهی می شود که با حوزه عملکردی تربیـت و شـیوه عمـل معلمـان در کـالس                      
اما این تفـاوت هـا      . زشیابی می شود  متفاوت است و با معیارهای متفاوتی نسبت به این نظریه ها ار           
هـای   بخـشی از صـفات و ویژگـی       . نباید ما را به نتیجه گیری اشتباه آمیز و انتظاری نابجـا بکـشاند             

طبیعت انسانی، یعنی آن بخش از ابعاد  وجود انسان که فراتر از حیطـه شـناخت علمـی قـرار مـی                       
می شود و در حـوزه عملکـردی تعلـیم و    گیرد، در ادبیات، هنر و به ویژه در فلسفه تحلیل و تبیین    

ای  های شناختی ترین حیطه بنابراین، باید پذیرفت که یکی از مهم. تربیت کاربرد انکار ناپذیری دارد 
دهد، فلسفه    های مطلوب یاری می     در تبیین فرایند تعلیم وتربیت و به ویژه تعیین هدف             که انسان را    

شـود کـه درک بهتـر و           علوم، به ویژه علوم انسانی، مـی       حال اگر فلسفه به نوعی وارد قلمرو      . است
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. گیرد  های آن داشته باشیم، به ناچار حالت تجویزی هم به خود می             تری از یافته    برداری مطلوب   بهره
هـا    این ویژگی تجویزی فلسفه و کارکرد مؤثر آن در علوم تربیتی به دلیـل ورود بـه گـستره ارزش                   

   ). 1994آیزنر، ( کند  های دیگر علوم انسانی نمود پیدا می  تهتر از رش است که در این رشته بیش
شیوه طبقه بنـدی و     ,  چون نگاه ما به نقش فلسفه  و معرفت شناسی در ساختار دانش بشری             

 است، فلـسفه در برنامـه ریـزی درسـی           1ریزی درسی نگاه سنتی چند رشته ای        کاربرد آن در برنامه   
تر در رشته های علوم طبیعی، به صـورت           علوم انسانی و کم   رشته های مختلف، به ویژه رشته های        

بنابراین نه تنها میـان فلـسفه و سـایر دروس ارتبـاط           . یک درس درمیان دروس دیگر ارائه می شود       
معرفت شناختی دیده نمی شود، بلکه در اغلب موارد خـود دروس یـک رشـته هـم دارای ارتبـاط                     

 مطـرح   2 برای رفع این نقص، دیـدگاه میـان رشـته ای           امروزه. ای نیستند   شناختی تبیین شده    معرفت
سطح باال یا سـطح اصـلی رشـته کـه           . یابد  شود که در آن، دانش بشری در دو سطح سازمان می            می

دارای تعریفی همانند دیدگاه اول است و سطح پایین یا فرعی رشته که به منظور باالبردن امکانـات                  
های رشته اصلی شـکل       های دیگر با درس     روس  رشته  کاربردی دو یا چند رشته و با ادغام برخی د         

مثالً اگـر  . معنی سطح اول این است که رشته جدید در گروه رشته اصلی طبقه بندی شود  . می گیرد 
اسم یک رشته با ماهیت میان رشته ای الکترومکانیک باشـد، در گـروه الکترونیـک و اگـر اسـم آن                 

, هایی ماننـد بیوفیزیـک      از این منظر، دانش   .  شود مکاترونیک باشد در گروه مکانیک طبقه بندی می       
شناسی تربیتی، اقتصاد آموزش و  روان, در حوزه علوم طبیعی و فلسفه تعلیم و تربیت      ... بیو شیمی و  

این موضـوع   . در حوزه علوم انسانی، میان رشته ای محسوب می شوند         ... فلسفه تاریخ و    , پرورش
بـه  . م به هر نحوی که صـورت پـذیرد، حقیقـی نیـست            نشان می دهد که تقسیم یا طبقه بندی علو        

ها را مستقل از دیگـری     عبارت دیگر، نمی توان میان علوم خط فاصل قاطعی کشید و هر یک از آن              
جالب است که این نوع تقسیم بندی ظاهراً در شناخت شناسی اسالمی هم پذیرفتـه            . در نظر گرفت  

عالم غیب و شهادت یا دنیا و آخـرت یـا نظـر و            زیرا از دیدگاه قرآن چنین خطی میان        : نشده است 
هـا اعتبـاری اسـت و بـه هـدف و              عمل و باالخره شرع و عقل وجود ندارد؛ لذا این تقـسیم بنـدی             

را از منظـر      اما اگر ساختار دانش بشری و طبقه بندی آن          . مقصودی که از آن داریم مربوط می شود       
نواع مختلف تقسیم نمی شوند، بلکـه بـه سـطوح     نگاه کنیم، علوم و معارف به ا       3رشته ای   جدید فرا 

مختلف واقعیت مربوط می شوند که در باالترین سطح کل هستی با همه موجودات آن مطرح است      
ایـن نـوع    . ها واقعیتی نشانگر دارند که حاکی از مخلوق بودنـشان اسـت             و از نظر شناختی همه آن     

های هر واقعیتی قـرار دارد        یت یا ویژگی  ترین سطح موجود    شناخت را فلسفی می نامند  و در پایین        
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در این سـطح از شناسـایی در        . این نوع شناخت را علم می نامند      . که مورد شناسایی واقع می شوند     
کـه    گیریم یـا آنچنـان      ها را نا دیده می      واقع ما نسبت به سطوح باالتر تمرکز نمی کنیم؛ نه این که آن            

. کنند، نمی توانیم آن هارا بشناسیم       تافیزیکی ادعا می  های م   اغلب فالسفه جدید برای رهایی از بحث      
در نگرش فرا رشته ای، فیزیک و متافیزیک جدا و غیرمـرتبط محـسوب نمـی شـوند؛ بنـابراین در                     

در حقیقـت،   . شناختی، از فلسفه همان انتظـاری مـی رود کـه از علـم               چنین نگرشی از نظر معرفت    
هـا و در نتیجـه ظهـور     های متفاوت از آن شناختهای واقعی در موجودات، منتهی به        وجود تفاوت 

اسـتدالل مـی کنـد، نـه تنهـا        ) 1386:186(گونـه کـه بـاقری         این علـوم، آن   . شود  علوم مختلف می  
برنـد؛    های مختلفی هم برای پژوهش بـه کـار مـی            موضوعات مختلف دارند، بلکه به تبع آن، روش       

،  در مقایسه با موجودات مـادی، ممکـن          یعنی مطالعه موجودات صاحب اراده و اختیار، مثل انسان        
چنـین کـاری را بـاقری       . های خاصی برای تحقیق و بررسی باشـد         کار گیری روش    است مستلزم به  

کند و می گوید، پژوهشگر با کنار گذاشتن موقت واقعیت            شناختی تعبیر می    به تغافل روش  ) همان  (
گرایـی در علـم را پـشت سـر            وحـدت ها    های نشانگر یا نمادی آن      بنیادین موجودات، یعنی ویژگی   

این کثرت، هم در موضوع و هم در روش         . گذارد و به کثرت در علوم مختلف تحقق می بخشد           می
گونه که در نگـرش فـرا    علوم جلوه گر می شود؛  در صورتی که در وحدت معرفت شناختی، همان 

روش تـأویلی و    رشته ای مطرح است، تنوع مفهومی و روشی وجود نـدارد و همـه پدیـده هـا بـا                     
در معرفت شناسـی    . ، که در مورد نمادها صادق است، مورد مطالعه قرار می گیرد           )فلسفی(تفسیری  

این دیدگاه ساختار دانش بشری با استدالل متقارن در سـطوح مختلـف بـه صـورت هـرم سلـسله                     
ان  ارتبـاطی سـام    -ها در یک همـاهنگی تعـاملی عقالنـی          مراتبی در نظر گرفته می شود که همه آن        

: استدالل می کند که این معرفت شناسی بر سـه پایـه اسـتوار اسـت                ) 2000( ،  1نیکلسکیو. اند یافته
گانه  سطوح پنج) 1(شکل .  پیچیدگی- اصول مشترک میان رشته ها و ج     - سطوح واقعیت، ب   -الف

  .ساختار دانش بشری را از این دیدگاه نشان می دهد
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  را   " آنچـه هـست    "ر سطح اول، طیفی از علومی قرار دارند که            طور که مالحظه می شود، د       همان
در یک انتهای این طیف، علوم مربوط به دنیای فیزیکی و مادی  و در انتهای دیگر               . مطالعه می کنند  

کوشند قوانین حاکم بر دنیای عینی و رفتارهای          ها قرار دارند که می      آن، علوم مربوط به دنیای انسان     
زبان سازماندهی علوم ایـن سـطح       .  را کشف و به صورت عقالنی تبیین کنند        جمعی و فردی انسان   

  .منطق است

 آنچه می توانیم انجـام      "تر شامل علوم کاربردی است، در واقع در باره            در سطح دوم که بیش    
تر جنبه کاربردی دارنـد و بـه مـا مـی آموزنـد کـه پـل                     بحث می کنند؛ یعنی این علوم بیش       "دهیم

رشـته  . تسخیر کنیم، جابه جا شویم، ارتباط بر قرار کنـیم و انـسان را تربیـت کنـیم       بسازیم، فضا را    
هـای مـا چگونـه در کـاربرد ایـن          هایی که در این سطح قرار می گیرند، به ما می گویند که توانایی             

تـر روی مکانیـسم       زبان سازماندهی این سطح سایبرنتیک است که بیش       . شود  علوم به کار گرفته می    
  .شناختی تأکید دارد ها، اعم از طبیعی، جامعه شناختی و روان دهعملکرد پدی

چـه  ".  اسـت   است که در پی یافتن پاسخ این سـوال         1سطح سوم، سطح هنجاری و یا معیاری      
 در جوامع مردم ساالر این خواسته ها را از مـردم مـی پرسـند؛ یعنـی بـا                    "خواهیم انجام دهیم؟    می

های پژوهش علمی، به این خواسـته هـا           جی  و سایر روش    های نظرسنجی، نیاز سن     استفاده از روش  
هـای سیاسـی، اجتمـاعی، فکـری و محافـل آکـادمیکی نیـز بـه روشـن شـدن و                        گروه. می برند   پی

جا فرض بر ایـن اسـت کـه مـردم             به هر حال، در این    . بندی این خواسته ها کمک می کنند        اولویت
.  در رفتار، گفتار، و نوشـتار  خـود بیـان کننـد           های خود را    را دارند که خواسته     ظرفیت و توانایی آن   

  .زبان سازماندهی این خواسته ها زبان برنامه ریزی است

 " یا   "چه باید بکنیم؟  ": به دنبال پاسخ به این سوال است که       ) ارزشها و اخالق  ( سطح چهارم   
ک فراتـر مـی     جا و اکنون و حتی آینده نزدی         سطح از این    این "آنچه را که باید، چگونه انجام دهیم؟      

های آینده نیز می شود، در سطح محلی، منطقه ای، ملـی و جهـانی                 رود و اهدافی را که شامل نسل      
گیرد؛ مثالً یک برنامه توسعه چگونه باید طراحی شود که هم وسایل رشد و شکوفایی همـه           دربرمی

ت و محیط زیـست  جانبه جامعه را فراهم آورد، هم رفاه و راحتی انسان را تأمین کند و هم به طبیع               
  .آسیب نرساند؟ زبان سازمان دهی این سطح ارزش شناختی است
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چـرا انجـام    ": در باالترین نقطه این هرم، دانشی است که در پی یافتن پاسخ این سوال اسـت               
وقتی در صدد پاسخ دادن     . های مربوط به همه سطوح را در بر می گیرد            این سوال دانش   "دهیم؟  می

 "چرا باید  چنین کنیم؟    "گاه الزم است به فلسفیدن بپردازیم و پاسخ دهیم              آنبه این سوال بر آییم،      
 مشکلی که امـروز در نظـام تعلـیم و تربیـت             "چگونه به درستی آنچه انجام داده ایم پی ببریم؟        "و  

وجود دارد، این است که در طراحی برنامه های درسی، حد اکثر تا سطح سوم این هرم موردتوجـه              
 تلقـی مـی     1 مشکل زاتر از آن این که علوم و رشته های سطح اول را آزاد از ارزش                گیرد و   قرار می 

کنند؛ به طور مثال طرفداران علم اقتصاد به مثابه علم آزاد از ارزش، چنین اسـتدالل مـی کننـد کـه                      
بنابراین، تعجـب   . ها، در فرایند توسعه اقتصادی و تولید اختالل ایجاد می کند            ورود به حیطه ارزش   

رو مـی شـود و    های انجام گرفته در مبارزه با فقر همواره با شکست روبـه          نیست که چرا تالش   آور  
اگـر اصـول   . چرا با این همه تولیدات کشاورزی، هنوز فقر و گرسـنگی در جهـان بیـداد مـی کنـد                

های جهانی مربوط به آن بر این فرایند حاکم نباشند، هیچ برنامه ای نمی توانـد بـا                    اخالقی و ارزش  
ستگی کامل به انسانیت طراحی و اجرا شود و در نتیجه شعار عدالت اجتماعی و فقر زدایـی بـه                پیو

  .ایمبه همین دلیل از درک و حل مسائل قرن جدید عاجزمانده. واقعیت تبدیل گردد

چگونه می توان از سد این سه سطح گذشت و باالتر رفت؟ این کار خیلی آسان نیست، چون      
چنین تغییـری در سـاختار نهادهـای آموزشـی تقریبـاً نـاممکن و               . کال است نیازمند یک تغییر رادی   

ها این تغییر باید صورت گیرد  علی رغم همه این دشواری    . مقاومت درون سازمانی بسیار زیاد است     
. نـوآور و روشـنفکر نیـاز داریـم        هـا و مـدیران و برنامـه ریـزان نوجـو،               و در این راه فقط به معلم      

های قبلی خیلی متفاوت است؛ یعنی باید دیدگاه چندرشته ای و             نیز با روش  شناسی این تغییر     روش
ناختی و ارزش شناختی علوم و      ای تغییر یابد و ارتباط معرفت ش        میان رشته ای، به دیدگاه فرا رشته      

  . های مختلف مدّ نظر قرار گیرد رشته

دهـای علمـی را     ای است که کاربرد رویکر      شناسی نوعی رویکرد پژوهشی فرا رشته       این روش 
رونـد، توصـیف مـی کنـد؛      برای حل مسائلی که از مرزهای سنتی یک یا چند رشته علمی فراتر می   

مانند تعلیم و تربیـت، بهداشـت و سـالمتی و محـیط زیـست طبیعـی کـه پـرداختن بـه مـسائل و                          
ه ای نـشان داده شـد       گونه که در هـرم فرارشـته        ای است و همان     ها فرارشته   جستارهای مربوط به آن   

                                                           
1-Value free science 
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بندی سنتی ارسطویی و طبقـه بنـدی مرسـوم            نگرانه دارد؛ بنابراین روش طبقه      است، نیاز به نگاه کل    
  .برگرفته از آن را به چالش می طلبد

کــه در آن انتقــال دانــش از طریــق روایــت تــاریخی و  (تکامــل ارتبــاط انــسانی از شــفاهی 
ی تفکر منطقی بر تفکر تمثیلی مبتنـی        به کتبی، به برتر   ) پردازی سینه به سینه انجام می گرفت        افسانه

در جریان این تکامل، انسان دچار نوعی شیفتگی علمـی شـد؛ در نتیجـه               . بر ارتباط شفاهی انجامید   
 ( "خـرد مینـوی   "ود از طبیعـت و      انواع دیگر شناخت، مانند شناخت شـهودی و فهـم درونـی خـ             

رک یکپارچه و توحیدی جهان را برای درک جهان کنار گذاشت و خود را از د          ) 1386, آبادی لطف
برای نمونه جالب است یاد آور شویم وقتی گوته، شاعر و فیلسوف معـروف آلمـانی،                . محروم کرد 

خـرد  "اش پنهان مانـد، بـا تکیـه بـر       علمی وی زیر نبوغ ادبی و هنری های نظریه پردازانه  که تالش 
وی را نشنید، چـون بـا        خود  محدودیت فیزیک نیوتونی را مطرح ساخت؛ اما کسی سخن             "مینوی

 از انباشـت دانـش بـرای         در نظر گوته علم چیزی بیش     . روش پژوهش فیزیک به نتیجه نرسیده بود      
شناخت دنیای مادی است؛ علم یک گذرگاه درونی و معنوی برای رشد و تکامل انسان اسـت کـه                   

او دنیـای خـود را      های او مانند عواطف، تخیل و شهود را در هم آمیزد تا               می تواند سایر توانمندی   
   ).2000، 1نایدلر(بهتر بشناسد و از این طریق خدارا در طبیعت و طبیعت را در خدا دریابد 

، که گاهی از وی به عنوان پدر فیزیک کوانتوم یاد می شود، اظهـار مـی دارد                  2وارنر هایزنبرگ 
معتقد است که   او  . های فیزیک جدید وجود ندارد      که در حقیقت، تعارضی میان حرف گوته و یافته        

امروز نیـاز مـا نگـاه بـه         ).  نفل از نایدلر   1952, هایزنبرگ(این دو، راه مکمل یکدیگرند نه ضد هم         
قدر  چه. طرف یگانگی همه چیز یا نگاه توحیدی است؛ همان انتظاری که از فلسفه تربیت هم داریم   

  !آموخته ایمبه این نگرش نزدیک هستیم؟ همان قدر که ما خود در مدارس به فرزندانمان 
  

  فلسفه تربیت یا فیلسوفان تربیتی؟
ها همیشه پیرامون فلسفه تعلیم و تربیت مطرح بوده اسـت کـه فیلـسوفان بـزرگ از           این بحث 

گـارد و رازی،      یرکـه   افالطون، ارسطو، فارابی و ابن سینا گرفته تا کانت، هگل، هیوم، هایدگر و کی               
گاه به طور خاص به فلسفیدن در بـاره            دیگران هیچ  ابن مسکویه، ابن رشد، ابن خلدون، مالصدرا و       

                                                           
1- Naydler 
2 -Warner Heisenberg 
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گشای مربیان باشد؛ بنابراین چنین انتظاری هم  اند تا محصول فکری آنان راه       تعلیم و تربیت نپرداخته   
های آنـان بـا فراینـد     در واقع این فیلسوفان تربیتی بودند که برای تطبیق دیدگاه. نباید از آنان داشت  

برخی از فیلـسوفان   . اند  های آنان تالش کرده     گوییم برای عملیاتی کردن ایده    تعلیم و تربیت یا بهتر ب     
ای،   پا را از این هم فراتر گذاشته، بدون هرنوع مالحظه         ) 17:1957(گرای انتقادی مانند اٌ کانر        تحلیل

اند جهان را تفسیر کنند و به ما بگویند چـه بکنـیم و چـه            دارد که فیلسوفان سنتی کوشیده      اظهار می 
این تفسیرها و بیانات به این دلیل مورد قبول فالسفه امروز غربی نیـست کـه بـا معیارهـای                    . کنیمن

  بنابراین، با آن  . ای را برای ما حل کند       است؛ پس نباید انتظار داشته باشیم که مسئله         زمینی بیان نشده  
ـ . اسـت   همانند نظرات ستاره شناسان، روح شناسان و کیمیاگران قدیم برخـورد شـده             کـه    رای ایـن  ب

اسـت و چـون پیوسـتگی کـافی بـا          ها حاصل تجربه علمی نبـوده       های ارائه شده از سوی آن       اندیشه
ها   رسد این قبیل واکنش     به نظر می  .  مسائل زندگی روزمره ندارند، قابلیت عملیاتی شدن هم ندارند        

ی تربیتـی  هـا  به صورت آشکار و پنهان بر اندیشه های متخصصانی هم کـه عمـالً در گیـر فعالیـت             
طرف را    هستند، تأثیر گذاشته است که ایده جدایی حیطه نظر و عمل تربیتی و یا تعلیم و تربیت بی                 

  .اند مطرح کرده

. این قبیل اظهارات، یا ناشی از نگرش تعصب آمیز و یا ناشی ازعلم زدگی اثبات گرایانه است                
ها بـه مـا کمـک         فلسفیدن درباره آن  های تربیتی  هیچ رویکردی به اندازه          ها و ایده    در تحلیل پدیده  

این گفته به معنای آن نیست که فلسفه محض کارکرد کارسازی در تربیت دارد و مـا بایـد          . کند  نمی
شود که از تبعیت سازشکارانه       اتفاقاً توصیه می  . از مکاتب یا نظرات فیلسوفان در تربیت پیروی کنیم        

ها و عمـل تربیتـی         تأثیر گذاری فلسفه بر اندیشه     بپرهیزیم  و البته به معنای آن هم نیست که دوران          
هـای علمـی اسـت کـه          اینک این پژوهش  . سپری شده و چنین انتظاری هم از فلسفه تربیت نداریم         

  . کند های تربیتی را هدایت می روند فعالیت

هایی از قبیل حقیقت چیست، هدف غایی هـستی کـدام اسـت و                جا ما باید میان سوال      در این 
ها   ها در چیست، کارکرد آن      هایی مانند ارزش پاسخ این سوال        موجودی است با سوال    انسان چگونه 

تواند باشد و چـرا جامعـه بـه تربیـت فرزنـدان خـود                  یادگیری چه می   -در مدیریت فرایند یاددهی   
ممکن است اندیشه کافی در باره سواالتی از نوع دوم صورت گرفتـه یـا               . نیازدارد، فرق قایل شویم   

های مقبول در بـاره       ها در ایجاد معنا و مفهوم و گسترش دیدگاه          که پاسخ آن    ؛ اما در این   نگرفته باشد 
این همان انتظاری   . تعلیم وتربیت و الهام بخشی به مربیان پتانسیل ارزشمندی دارد، نباید تردید کرد            

ی انتزاعی و   ها  ای برای تبدیل ایده     است که از فلسفه تربیت باید داشت؛ زیرا پتانسیل یاد شده زمینه           
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معنا بـودن، عملـی یـا     سازد به با معنا یا بی های عملی و معنادار است که ما را  قادر می         مبهم به ایده  
تر   های تربیتی، بسیار بهتر و روشن       ها و ایده    غیر عملی بودن، تحسین آمیز یا بی ارزش بودن اندیشه         

  .هایی یابیمحاصل ر های بی از تجربه در معنای علمی آن پی ببریم و از بحث

 تالش فالسفه سنتی در یافتن پاسخ سواالتی از نوع اول، همانند تالش ستاره شناسانی اسـت                
ها می پردازنـد؛ و       که با هدف کشف اسرار کائنات، با استفاده از تلسکوپ، به کندوکاو در کهکشان             

ت شـناس از    تالش فالسفه تربیتی به منظور یافتن پاسخ سواالت نوع دوم مانند استفاده یـک زیـس               
بنابراین نبایـد انتظـارات مـشابهی از ایـن دو       . میکروسکوپ برای درک وتبین جزئیات حیات است      

شـاید  . توانیم انتظار داشته باشیم که این دو ابزار باهم مورد استفاده قرار گیرنـد               اما می . داشته باشیم 
هـای    ند و به بررسی   گرای تربیتی معاصر نیازی به استفاده از تلسکوپ احساس نکن           متخصصان عمل 

نگرانه استقرایی میکروسکوپی خود اکتفا کنند؛ اما واقعیت این است کـه ایـن دو رویکـرد بـا             جزئی
  .یکدیگر متناقض نیستند، بلکه مکمل هم اند

اظهار می دارد، اغلب ما تصور می کنیم که فلسفه جز عملـی بـودن،               ) 1383:15(آرنولد گریز   
ایـن شـاخه از     . فه ناشـی مـی شـود      وجه به کارکرد واقعی فلس    این تصور از عدم ت    . همه چیز هست  

تر تأکید دارد و میزان عملی بودن آن منوط به میـزان       تر و ارتباطی کلی     معرفت بشری بر درک وسیع    
فلسفه معرفتـی اسـت کـه بایـد بـرای           ). 17:  همان( دخالتش در کار معلم و موقعیت تربیتی است         

ان دیگر فلـسفه، علمـی نیـست کـه          به بی . بنابراین انتظار از آن فی نفسه است      . خودش تعریف شود  
را فرا گرفت؛ یعنی فلسفه یـک معرفـت آزاد اسـت و مـا بایـد                   برای رسیدن به علم دیگری باید آن      

دست آید کـه      انتظاراتی از آن داشته باشیم که به افزایش کار آیی تفکر کمک کند و نتایجی از آن به                 
شاید این که امروزه فلـسفه      .  قرار گیرد  در کنار سایر انواع شناخت، به ویژه سایر رشته های علمی،          

های زندگی  مانند سینما، تئاتر، مد و به طور کلی هنر و               ای با سایر پدیده     در غرب به شکل گسترده    
ای وارد زندگی  حتی خوراک و پوشاک پیوند بر قرار کرده است، یا در واقع به صورت گفتمان ویژه

رش باشد و بـر همـین اسـاس اسـت کـه فلـسفه               اجتماعی مردم شده است، از پیامدهای همین نگ       
  . ای پیدا کرده است های تازه نقش

 یادگیری که کانون اصلی هر موقعیت تربیتی است، فراینـد            -از سوی دیگر در جریان یاددهی     
در رویکرد علمی محض، ایـن فراینـد بـه          . تفکر منطقی جایگاهی ارزشمندتر از آزمایش عینی دارد       

 وسیله در نظـر     -مبتنی بر فعل و انفعاالت زیستی و یک فرایند هدف         صورت  یک جریان مکانیکی      
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ایـن نگـرش تنـگ    . ها و رویکردهـای اثبـاتی در آیـد     شود که باید تحت انقیاد قانونمندی       گرفته می 
نظرانه ناشی از این فرض است که یگانه روش دستیابی به شـناخت معتبـر در بـاره جهـان هـستی                      

 یـادگیری صـرفاً     -د در تبیین فرایند تعلیم و تربیت و یـاددهی         به همین دلیل بای   . روش علمی است  
شناسـی و جامعـه       هـای روان    های علمی را به کار گرفت؛ یعنـی بـه یافتـه             دانش حاصل از پژوهش   

بدیهی است با چنـین فرضـی عـدول از آن عقالنیـت             . ها تکیه کرد    های مختلف آن    شناسی و شاخه  
 ارزشیابی عملکرد کارگزاران تربیتی تنهـا در        "د و   علمی، غیر عقالنی و غیرعلمی محسوب می شو       

مهـر   ("آیینه تبعیت از قواعد و فنون بر گرفته از این منابع قابل سنجش و ارزیابی جلـوه مـی کنـد                    
هـای    هـای پایـه، ماننـد دانـش         ها و معرفـت     در صورتی که بعضی از دانش      ) . 63: 1383محمدی،  

، رفتارهـای ارادی، ایمـان و اعتقـاد،        )1361داری،  شـریعتم (مربوط به کیفیت رشد و تکامل انـسان         
فاصـله گـرفتن و     .  گنجد  خالقیت و بدیهه پردازی،  اغلب اوقات در قالبی منظم و تجربه پذیر نمی             

: 1383(مهرمحمـدی   . ها امکان پذیر نیـست      گسست عقلی از پدیده های انسانی برای درک بهتر آن         
ریخی فراوانی در دست است که برخـی دانـشمندان     استدالل می کند که سوابق و مستندات تا        ) 45

در ارائه نظریه علمی از درک و شهود ناشی از برقراری ارتباط همدالنه با پدیده مورد مطالعه بهـره                   
هـا    یعنـی آن  . اند  های ناب دست یافته     های سودمندی از اندیشه     اند واز این طریق به سرچشمه       گرفته

تـالش بـرای    . انـد   لسفیدن در بـاره موضـوع نیـز پرداختـه         های علمی به ف     عالوه بر توسل به روش    
شناخت و تبیین پدیده های مورد مطالعه در علوم انسانی به طریق اولـی بایـد همـراه بـا فلـسفیدن              

در جریان همین نوع تبیین است که محقـق علـوم انـسانی بـه               . باشد تا با نتایج پر باری همراه شود       
گیبـسون  . های خود در عرصه عمل پـی مـی بـرد            ارآیی یافته کارآمدی و کارآیی یا ناکارآمدی و ناک      

استدالل می کند که برای درک کامل قـوانین علـوم طبیعـی و انـسانی و چگـونگی                    ) 143: 2004(
هایی الزم است که در ارتباط مستقیم با آموزش فلسفه اسـت؛ مهـارت                ها مهارت   کشف و وضع آن   

وگـو و     هـا، گفـت     ها و اندیشه    قت، مقایسه ایده  وجوی حقی   هایی مانند پرسیدن برای دانستن، جست     
، ارتباط خود با دیگران، طبیعـت و        "ای  میان رشته " و   "میان درسی "مباحثه با دیگران، درک ارتباط      

هـا،    ها به نحو بارزی به درک ماهیـت ارزش          آموزش این مهارت  . ها ست   ترین آن   خدا از جمله مهم   
  .اهد کردمعنای زندگی و ماهیت انسان و جامعه کمک خو
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  پیچیدگی فرایند تعلیم و تربیت و دشواری تحلیل آن
 یادگیری،  رابطه یاددهنده با یادگیرنده، وضع -های آن، فرایند یاددهی     موقعیت تربیتی و هدف   

ای بـه جریـان تربیـت          شکل خاص و پیچیده     ها با یکدیگر و مواردی نظیر آن،        شاگردان و رابطه آن   
حقیقی عالمان علوم طبیعی کامالً متفاوت است؛ زیرا تـصور ایـن کـه            های ت   بخشد که با موقعیت     می

های تربیتی منحصراً با کنترل متغیرهـا و در شـرایط از پـیش معـین شـده و بـدون                       مطالعه وضعیت 
 ). 36: 1384ابـراهیم زاده،    (دخالت عوامل خارج از کنترل صورت می گیرد، تصور نادرستی است            

بنـابراین،  . و فرهنگ مربی در وضعیت تربیتی مداخله مؤثر دارد        ها    های شخصیتی، شایستگی    ویژگی
هـا نماینـده آن هـستند، بـه           توان متغیرهایی را که این ویژگی       ها و فنون پژوهش علمی نمی       با روش 

به این ترتیب می توان استدالل کرد که تمرکز مطالعات تربیتی  بر کالس و               . طور دقیق ارزیابی کرد   
تر، یعنی جامعه، غافل مـی کنـد؛بافتی          را از مسائلی که در بافت بسیار کلی       مدرسه اشتباه است و ما      

ها و روابط علـت و        پس اگر به فرهنگ،  فلسفه و نظام ارزش        . گیرد  که نظام تربیت در آن شکل می      
معلولی پیچیده ای که بر این بافت کلی حاکم است، توجه نکنیم، به ندرت قادر به تفسیر و تحلیـل        

   ).29: 1375میاالره، ( بیت خواهیم شد درست فرایند تر

دانشی که در تحقیقات تربیتی تولید می شـود، بـه لحـاظ معرفـت شـناختی در معنـای علـم                      
 -گرایانه، به تنهایی برای رفع کمبودها و نیازهـای تربیتـی و حـل مـسائلی کـه در فراینـد یـاددهی               

 مسائل، عالوه بر اطالعات علمی، رو شدن با این یادگیری پیش می آید کافی نیست؛ زیرا برای روبه      
 دارد که موضع گیـری معقـول         اظهار می  ) 271 :1381(کاردان  . گیری معقول هستیم    نیازمند موضع 

تـر بـه     به نظر ما بررسـی ایـن امر،یعنـی توجـه بـیش       "مستلزم تفکر، یعنی فعالیت فلسفی است که      
( های تربیتـی    تفکر در باره هدفانسجام و اتحاد میان دستاوردهای علوم تربیتی از یک سو و بسط 

 تا مـسائل تربیتـی بـه شـیوه          "از سوی دیگر ، به فلسفه تربیت نیاز مند است         ) یعنی ارزش گذاری    
. مسائل تربیتی در واقع همان مسائل زندگی اسـت        . ها پیدا شود    تحلیلی بررسی و راه حلی برای آن      

رسی و شناخت تحلیلـی و انتقـادی   معتقد است که فلسفه عبارت است از بر ) 1354(ویل دورانت  
وقتـی مـسائل    .  مسائل اساسی زندگی به صورت یک کل یا بخشی از این مسائل در ارتباط با کـل                

تربیتی جزو مسائل اساسی زندگی است که هم به صورت کلی و هم بـه صـورت جزئـی ولـی در                      
از ایـن شـاخه معرفتـی       نمی تـوان    . تواند مورد نقد و بررسی موشکافانه قرار گیرد         ارتباط با کل، ب   

. های آن با واقعیت عینی خارجی مطابقت کامل داشته باشد      نگری داشت و این که یافته       انتظار جزئی 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

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

                               

 

56 

هـا و     عالوه بر آن تحلیل عمیق مسائل تربیتی از منظر فلسفی موجب نقد روشنگرانه اهداف، روش              
رای فهم و بـه کمـال رسـیدن         علوم تربیتی قبل از هر چیز تالشی است ب        . شود  های تربیتی می    برنامه

چنین فهمی مستلزم فهم جهان نیز هست؛ که نتیجه آن خود آگاهی، دگر آگاهی و جهـان                 . خودمان
در واقع نقادی شاخصی است که از نظر اندیـشمندان          . آگاهی و در صورت تعالی خدا آگاهی است       

  .وجه تمایز فلسفه از سایر شاخه های علوم انسانی است
  

  ام آموزشی نقش فلسفه در  نظ
ها تعیین کننـده      امانوئل کانت با طرح چهار پرسش بنیادی اظهارمی دارد که پاسخ این پرسش            

توانم آرزو کنم؟ و انسان چیست؟        توانم بشناسم؟ چه باید بکنم؟ چه می        چه می : قلمرو فلسفه است  
ای  طقـی دقت در ماهیت این سواالت نشان می دهد که هر پاسخ معقـول و من              ) 365: 1382دورتیه،(

نخستین پرسش، مربوط به ماهیت . ها داده شود، در ارتباط تنگاتنگ با تعلیم و تربیت است که به آن
 یاد گیری میان یاددهنده و یادگیرنده مبادله می شـود           -دانش و معرفت است که در فرایند یاددهی         

کـشیده مـی    و طی آن توانایی شناخت انسان، ماهیت و اعتبار دانش و معرفت به بحـث و چـالش                   
این گفته به آن معنا نیست که شناخت فلسفی به مثابه نـوعی دانـش مطلـق بـر فـراز تمـامی                       . شود
 -هـای یـاددهی     ها که خواه ناخواه به بحـث در روش          های خاص قرار گرفته است؛ این بحث        دانش

 یادگیری هم ارتباط پیدا می کنند، یک چشم انداز و جهت گیری کالن در حیطه اندیـشه بـه شـمار       
. می آیند و رویکردی برای اندیشیدن انتقادی و کشف حقایق غایی در باره انسان و جهـان هـستند                  

جا هدف لزوماً ورود به حوزه مباحث معرفت شناختی و باز کـردن حقیقـت غـایی نیـست،                     در این 
گیـری  دانـش و معرفـت و شـناخت نقـاط قـوت و                  بلکه روشـنگری در مـورد چگـونگی شـکل         

ها آگاه می سازد  و         فلسفه با رویکرد انتقادی، پیوسته مارا از شکنندگی آن         .های آن است    محدودیت
از همین رو درکل نظام تعلـیم و تربیـت          . های تربیتی انگشت می گذارد      بر نقش فرضیه در پژوهش    

تأثیر می گذارد؛ یعنی توجه و استناد به این قبیل اندیشه های فلسفی، مـا را از درسـتی یافتـه هـای       
  .های نظام تربیتی مطمئن تر می سازد ها و جهت گیری تخابمحققان و ان

شـناختی فلـسفه را در علـوم          تر نقش     تر در مورد سوال اول کانت بیان کردیم، بیش          آنچه پیش 
ساخت که چه به صورت ضمنی، چه به صـورت صـریح و آشـکار مـورد اشـاره                     تربیتی روشن می  

نقش عمـده دیگـر     .  دیگر قرار گرفته است    فیلسوفان از یکسو و متخصصان تعلیم وتربیت از سوی        
ریـزان    گـزاران و برنامـه      فلسفه تربیت که آشکارا مورد تأیید متخصصان تعلـیم و تربیـت، سیاسـت             
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این نقش از آن جهت حـائز       . آموزشی است، همان تأثیر فلسفه بر نظام تعلیم و تربیت کشورهاست          
کـارا بـل و     . دون فلـسفه شـکل بگیـرد      شود هیچ نظام تربیتی نمی تواند ب        اهمیت است که گفته می    

استدالل می کنند که کسی نمـی تواتـد نظـام تربیتـی و فراینـد تحـول آن و        ) :  1977vi(هالسی 
ها و اهداف آن را درست  بفهمـد؛ مگـر آن کـه بـه جریـان                    گیری سیاست   همچنین چگونگی شکل  

در تأییـد ایـن نظر،کوگـان       . های اجتماعی آن پی ببرد      اصلی تفکر یا فلسفه حاکم بر جامعه و ریشه        
در ده سال گذشته کانون توجـه  ) منظور بریتانیا است(اظهار می دارد که تعلیم و تربیت ما     )  2003(

تعارض های موجود میان نگـرش عمـومی،        .  سیاستمداران و محققان اجتماعی و تربیتی بوده است       
هـای سـواد و بـاالخره       های آموزشی، رادیکالیـسم دانـشجویی، بحـث در بـاره اسـتاندارد                سیاست

باید . جستارهای مربوط به قدرت و مدیریت در مدارس، همه ما را گرفتار این بحث ها کرده است                
توجه داشت چنین جستارهایی ناشی از شرایط جدید و ازمیان رفتن اجماعی است که تا دوسه دهه 

ـ   . های تربیتی وجود داشـت      های اجتماعی و دیگر سیاست      پیش در خصوص ارزش    رای بـرون   مـا ب
ها نیازمند بازشناسی نگرش و اندیشه های والدین و روشنفکران خود هـستیم تـا         رفت از این بحث   

ای را که در نظام تربیتی ما درحال شکل گیری اسـت بـه خـوبی درک و مـدیریت                      تغییرات اساسی 
  .کنیم

رش نیز گزارش می کنند که در جریان یک کنفرانس آموزش و پرو           ) 1994(کارنوی و ورتاین    
آیـا  : در ایتالیا، که از سوی یونسکو برگزار شده بود، یکی از شرکت کنندگان از نماینده کوبا پرسید                

این سوال او بعد از فـرو       (برای فهم نظام تربیتی شما هنوز باید مارکسیسم و سوسیالیسم را فهمید؟             
اید تفکر، آرزوها و برای فهم نظام تربیتی ما ب: او در پاسخ گفت) پاشی شوروی سابق معنا دار است

این پرسش و پاسـخ و      . اهداف کارگران، کشاورزان روشنفکران و طبقه متوسط جامعه ما را بفهمید          
هـای افـراد و       هایی که مطرح کردیم، در واقع اهمیت فهم فلسفه حاکم بـر افکـار واندیـشه                 استدالل

همان طور که اشاره . هداقشار جامعه را برای درک کامل و روشن نظام تربیتی آن جامعه نشان می د
کردیم، هیچ نظام تربیتی نمی تواند بدون فلسفه شکل بگیرد؛ اما سوآل این است کـه آیـا کـشورها                    
فلسفه مدون و روشنی برای نظام تعلیم و تربیتی خود دارند؟ باید پـذیرفت کـه هـر نظـام تربیتـی،           

 بـا شـرایط اجتمـاعی و        مستقیم یا غیرمستقیم، مبتنی بر یک فلسفه و جهان بینی خاصی اسـت کـه              
اما . است، هماهنگی دارد    ای که در آن شکل گرفته و رشد و گسترش یافته              وضعیت فرهنگی جامعه  

به سخن دیگر گاهی نوعی فلسفه تربیتی نامدون        . ای همیشه مدون و اعالم شده نیست        چنین فلسفه 
هـا و   ی توان در سیاسـت   و پنهان بر فرایند تربیتی کشورها حاکم است که نشانه های وجود آن را م              
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. های درسی به آن پی برد     گیری کرد یا با تجزیه و تحلیل برنامه         های کلی اعالم شده جوامع ره       هدف
به نظر می رسد که اولین گام در جهت تدوین فلسفه رسمی تعلـیم و تربیـت در چنـین جـوامعی،                      

د سیاست گزاری، تعیـین  شناخت و تحلیل این فلسفه تربیتی پنهان و چگونگی عملکرد آن در فراین       
گام بعدی تحلیل عناصر اعتقادی، عوامل فرهنگی و        . ها، برنامه ریزی آموزشی و درسی است        هدف

حاصل چنین کاری در واقع دادن پاسخ شایسته و منطقی          . تاریخی مؤثر بر نظر و عمل تربیت است       
ای بینجامد کـه هـم        تیتواند به تدوین فلسفه تربی      به سواالت دوم، سوم و چهارم کانت است که می         

هـای آموزشـی و        اجتماعی جامعه باشد و هم توانایی تعامل با نظام         -نمایانگر خصوصیات فرهنگی  
  . اجتماعی دیگر جوامع دنیای متغیر کنونی  را داشته باشد-فرهنگی
   

  آموزش فلسفه نیاز مهم تربیتی
ه ذهن و تفکـر دانـش       آید، منظور این است ک       هنگامی که سخن از آموزش فلسفه به زبان می        

هایی خـاص، طـوری پـرورش دهـیم تـا       ای مدون و مبتنی بر نیازسنجی و روش آموزان را با برنامه  
) 148: پیـشین   (گیبـسون   . بتوانند به تعامل با محیط زندگی و علم و دانشی که می آموزند بپردازند             
انـان و حتـی کودکـان بـه     عقیده دارد در دنیای پیوسته در حال تغییر و تحول کنونی، جوانان، نوجو  

های تفکر منطقی، خالق و انتقادی نیازمندند تا با استفاده از نیروی  عقلی و فکری، روحیـه                    مهارت
توانـد بـا بهـره گیـری از      این آمـوزش مـی  . وجوگری و حل مسئله را در خود پرورش دهند    جست

ات، برنامه های رادیـو     وگو، تحلیل و نقد مسائل روز با استفاده از مطبوع           رویکردهای بحث و گفت   
، منظـور از  )1997(از نظر هرتـز  . اند، انجام پذیرد هایی که به تازگی منتشر شده  و تلویزیون و کتاب   

آموزش فلسفه ایجاد فرصتی است تا دانش آموزان در کالس، یک ماجرا را بـا اسـتفاده از رویکـرد                
هـای    گر بـه بحـث در بـاره برداشـت           بیان کنند و از این طریق با برقراری ارتباط با یکـدی             1روایت

ایـن همـان    . برنـد   شوند و به راهبردهای متفاوت حل مـسئله پـی ب            متفاوت از یک پدیده ترغیب      
 را توصیه کـرده      های فلسفی و بازتاب آن در آموزش نیز آن          روشی است که انجمن پیشبرد پژوهش     

ه امروز آموزش فلـسفه بایـد بـا         شود ک   ها چنین استنباط می     از بیان این گفته   ). 1988لیپمن،  ( است  
دارد،   در این خصوص اظهـار مـی      ) 1385(داوری  . مسائل عینی و ملموس جامعه پیوند داشته باشد       

فیلسوف همواره پرسشگر است؛ حتی اگر در پی آن است که مثالً افالطون یا هر فیلسوف دیگـری                  

                                                           
1  - narrative approach 
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یکـی  . شود سالم چگونه مطرح میرا بشناسد، باید ببیند که او در دوران مدرن و یا در جهان امروز ا   
. از معضالت این است که فلسفه در کشور ما با رشته ها و مسائل عینی جامعـه در ارتبـاط نیـست                     

البته باید توجه داشت که فلسفه علم کاربردی نیـست، بنـابراین نبایـد انتظـار کـاربرد آن را داشـته                      
ای فلـسفه     افه می کند هرگـاه جامعـه      وی اض . تواند راهنمای فکر کردن باشد      باشیم؛ اما در عمل می    

داشته، از رونق، نظم، نشاط و آرامش برخودار بوده است؛ اما هرگاه از تفکر فلسفی محروم بوده، نه 
طور که قبالً هـم       اشاعه فلسفه در جامعه، همان    . علم، نه سیاست و نه هیچ چیز دیگری داشته است         

 در عمل همـه شـئون فرهنـگ و اجتمـاع را       اشاره شد، از طریق تعلیم و تربیت صورت می گیرد و          
ای فـرا روی جامعـه و تمـدن خـویش             کند و افردی را که بتوانند چشم انـدازهای تـازه            تقویت می 

به نظر نگارنده، علت اساسی دوری جامعه ما از فلـسفه، برداشـت اشـتباهی               . بگشایند، می پروراند  
که سامانه آموزشی فلـسفه در         به طوری  انگارد؛  دور می   است که فلسفه را از حیطه فکری کودکان به        
ها هیچ نوع آگاهی و دانشی در زمینه آموزش فلـسفه             ایران، فقط برای معلمان طراحی شده و به آن        

  .   شود به کودکان داده نمی

سوال بنیـادی   . وضعیت کنونی آموزش فلسفه در ایران تابع وضعیت کنونی تفکر معاصر است           
ام آموزشی ما، از ابتدایی تا پایـان دوره متوسـطه، برنامـه مشخـصی               در این باره این است که آیا نظ       

هـا هـستند و       برای آموزش فلسفه دارد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، اهداف کالن آمـوزش فلـسفه کـدام               
های آموزش فلسفه تا چه اندازه بـا          اند؟ راهبردها، رویکردها و روش      توسط کدام مرجع تعیین شده    

  وزش فلسفه هماهنگی دارد؟معیارهای علمی شناخته شده آم

رویکردهای مختلفی در تدریس فلسفه وجود دارد که هر کشوری بر اساس وضعیت فرهنگی              
در زیـر بـه   . آورد ها روی می  خود به طور کلی و وضعیت تفکر و علم به طور جزئی، به یکی از آن               

  : ها اشاره می کنیم ن برخی از آ

 ادغام مفاهیم فلسفی در متون درسی همه سطوح •

 پیش بینی آموزش مستقل و مستقیم مسائل فلسفی در برنامه درسی، از ابتدایی تا عالی •

آموزش فلسفه به عنوان راهبر و پشتیبان مسائل اجتماعی، فرهنگـی و هنـری بـه منظـور                   •
 ) رویکرد مورد استفاده اغلب کشورهای غربی( تربیت روشنفکر 

 دنیــای آنگلوساکــسون و رویکـرد مــورد توجـه  (آمـوزش فلــسفه بـه مثابــه خـادم علــم     •
 )آنگلوآمریکن
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شود که چون هدف اصلی آموزش فلسفه پرورش تفکـر انتقـادی و آزاد اندیـشی                  استدالل می 
است، نباید آن را به نحوی تبدیل به آموزش نحله فلسفی خاص کرد؛ تا تعامل میان یادگیرندگان با                  

  . یکدیگر و با معلم به سهولت انجام پذیرد

بنابراین، باید بیاموزند سریع فکر     . کنند  هانی پرسرعت و رقابتی زندگی می     کودکان امروز در ج   
. کنند، نقد کنند و تصمیم بگیرند؛ بیاموزند که پیوسته با احساس موفقیت در این مسابقه پیش بتازند                

معلم خوب امروز باید دنیای متفاوتی برای کودکان ترسیم کند؛ دنیایی با فناوری پیـشرفته و سـبک           
دغدغه بزرگ معلم امروز    . های خاص خود را دارد      دید که کسب موفقیت در آن دشواری      زندگی ج 

جلب توجه کودکان به جهان پیرامون و لزوم یـادگیری مـداوم در بـاره آن و بـاالتر از همـه حفـظ         
تواند کمـک     های فلسفی در تأمین این نیاز می        آموزه. ها و ایجاد عطش یادگیری در آنان است         انگیزه

اما ظاهر امر حاکی از آن است که برای آموزش فلسفه بـه             .  معلم ها و دانش آموزان بکند      مؤثری به 
دانیم جامعه    که همه می    شود؛ در حالی    ویژه آموزش تفکر فلسفی، سرمایه و وقت زیادی صرف نمی         

  . های فکری و روحیه منتقد و نقدپذیر دارند، نیاز فراوانی دارد به افرادی که مهارت
  

  نتیجه گیری
این تصور  . چنین تصور شده است که فلسفه همواره حیطه مطالعاتی افرادی خاص بوده است            

گرایانه از مطالعات فلسفی، این ذهنیت را بـه وجـود آورده کـه فلـسفه یـک زمینـه مطالعـاتی                       نخبه
. اشرافی برای خواص و درباره انسانیت اسـت و عـوام، بـه ویـژه کودکـان را در آن راهـی نیـست                       

اما اگر بخـواهیم انـسان را در        . ری هم با تعلیم و تربیت به مفهوم عام و عملی آن ندارد            بنابراین، کا 
عمل به سوی  انسانیت خود هدایت کنیم، راهی جـز تربیـت وجـود دارد؟ مطالعـه فلـسفه از ایـن         

تـر بیندیـشیم، بـا یـک دیـد            جهت برای همه ما مهم است که می تواند کمک کند تا بهتر و درست              
تر در باره تقریباً همه چیز بحث کنیم و انـسان و               جهان خود بنگریم و با درکی روشن       تر به   گسترده

درست اسـت   . جهان را  بهتر بشناسیم و در نتیجه راه درست هدایت و تربیت او را تشخیص دهیم                
های عام    ها دارای ویژگی    اند و مکاتب فلسفی مختلفی وجود دارد؛ ولی همه آن           ها متفاوت   که فلسفه 

های تحلیـل مفـاهیم       ها استدالل و تفکر منطقی، روش       ترین این ویژگی    مهم.  مشترک هستند  و فنون 
ها مـا را یـاری        ها و تاحدی هم خالقیت است که در فهم بهتر اشیا ، امور و پدیده                برای فهمیدن آن  

طور مثال، مدیری که تحلیل و درک درستی از مفـاهیم اصـلی مـدیریت علمـی دارد، در         به. دهد  می
بایـد توجـه   . کنـد  تر عمل می ها موفق های عملیاتی کردن این سیاست بینی راه گزاری و پیش  تسیاس
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های فلسفی یا همه مکاتب فلسفی، خوب و قابـل فهـم نیـستند یـا در عمـل                     داشت که همه نوشته   
های مهمی برای فـرد و        ها و فنون عام، آموزه      کنند؛ با این حال گذشته از ویژگی        مشکلی را حل نمی   

ه دارند؛ زیرا ما علم لدنّی نداریم و دانش حقیقی هم به خودی خود، حقیقـت خـود را اثبـات     جامع
شود و یا ما به عنوان معلـم بـه            بنابراین، برای پی بردن به اعتبار دانشی که به ما عرضه می           . کند  نمی

ـ          کنیم، با استفاده از آن روش       شاگردان خود عرضه می    ا حقیقـی   ها و ابزارهای فلسفی، به درستی و ی
 یـادگیری اسـت کـه اغلـب توجـه           -ای بسیار مهم در فرایند یاددهی       این نکته . بریم  بودنشان پی می  

قدر روشن، قابل درک و مـستدل         دهیم چه   گیریم یا آنچه یاد می      آنچه یاد می  .شود  چندانی به آن نمی   
ار و پیچیـده بـه      است تا بتواند به باور درونی ما تبدیل شود؟ فلسفه تربیت، حتی اگر به ظاهر دشو               

نظر برسد، در تسهیل و ساده گردانی درک و جذب دانش و ارزش و مهارتی که قصد یادگیری یـا                    
اما این پیچیدگی و دشواری ظاهری احتمال دارد به تدریج به نوعی            . را داریم مؤثر است     یاددهی آن 

اینرسی "ب به اصطالح مقاومت در برابر یادگیری و کاربرد آن در فرایند تربیت تبدیل شود و در قال
هـا و     در این صورت ما نیازمنـد عـادت زدایـی هـستیم تـا بتـوانیم از پدیـده                  .  عمل کند  1"مفهومی

رویدادهای جهان پیرامون خود و نیز بسیاری از آنچه به عنوان برنامه درسی برایمان مطرح است و                 
بـازنگری و درک کنـیم و یـا         های فلسفه تربیت،      خواهیم به دیگران عرضه کنیم، در پرتو یافته         یا می 

گری   الزمه تحقق این عادت زدایی، آزادی اندیشه، روحیه پرسش        .  ها ببخشیم   معنای جدیدی به آن   
توان  ها چیزهایی هستند که می این. وگو و واقعیت آزمایی است      و فضای مناسب برای بحث و گفت      

  .از فلسفه تربیتی انتظار داشت

شناسـیم و از      هـا را مـی      دگی ما وجود دارند کـه تقریبـاً آن        ها و مسائل دیگری نیز در زن        زمینه
شـان    بینـیم کـه دربـاره       خبریم؛ بنابراین، نیازی نمـی      شان بی   اهمیتشان آگاهیم، ولی از ماهیت فلسفی     

آزادی و اخـالق، معنـا و کیفیـت         : انـد از    ها  و مسائل عبارت      برخی از این زمینه   . عمیق تر بیندیشیم  
ایـن  ... . معنویت، مذهب، زیبایی شناسی، سیاسـت، حکومـت، دولـت و          زندگی، استدالل و منطق،     
طـور خـاص بـا رهبـری و      طور عام با رهبری و مدیریت و به هایی که به مسائل، مخصوصاً برای آن  

اند یا برای روی کارآمدن       هایی که با این افراد در ارتباط        مدیریت تعلیم و تربیت سروکار دارند و آن       
ها   بنابراین باید به تفکر و فلسفیدن در باره آن        . ز اهمیت زیادی برخوردار است    دهند، ا   ها رأی می    آن

  .پرداخت

                                                           
1  - conceptual inertia 
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ها، مـدیران، معلمـان و افـراد     انتظار این است که سیاستمداران، دولتمردان، مفسران، ایدئولوگ  
برجسته دیگر، از یک دیدگاه فلسفی قوی و روشن برخوردار باشند؛ که متأسفانه در خیلی از موارد                 

ها  سطحی بودن دیدگاه  . آموزند  در عمل چنین نیستند؛ چون احتماالً این نوع تفکر را در مدرسه نمی            
بـه  . های یاد شده یک مسئله اجتماعی نیست، یک مسئله فلسفی است، مسئله تفکـر اسـت    در زمینه 

کننـد   ها هستند و تصور نمـی       ترین راه حل    ها همواره برای حل مسائل دنبال معمولی        همین دلیل، آن  
در هر صورت روشن اسـت کـه فلـسفه همیـشه دربـاره              . های متعدد دیگری نیز وجود دارد       که راه 

در واقـع چنـین انتظـاری هـم نبایـد از آن             . واقعیت و حقیقت به نتایج روشن و مطلوبی نمی رسد         
 و توانیم از فلـسفه بـه طـور عـام       آنچه ما معلم ها می    . تواند چنین باشد    داشت، اما بالقوه همیشه می    

  :فلسفه تربیت به طور خاص بیاموزیم، شامل موارد زیر است

های ارائه شده و نشان دادن زوایای پنهان و نا آگاهانه آن به منظـور نقـد                   شناسایی اندیشه  •
هایی که اغلب ناخواسته و شاید هـم غیـر            عالمانه ویا برقراری ارتباط با آن و رفع ابهام و پیچیدگی          

 .واقعی هستند

 .ها های علمی به منظور اطمینان از صحت و اعتبار آن فاهیم و فرضیهتحلیل و درک م •

 .آوریم ای به دست می استنتاج نتایج مستدل از مدارک و اسنادی که در هر زمینه •

تواند مورد استناد  کند، اما می   دقت و توجه به دانش و معرفتی که بی اثر و نتیجه جلوه می              •
 .قرار گیرد

  ندگی انسانکند وکاو در مسائل اساسی ز •

این موارد برای همه علوم، اعم از علوم طبیعی، علوم اجتماعی، اقتصاد، علوم تربیتـی و سـایر                  
هـا، موضـوعات      های عملی و تجربی مهم هستند؛ اما برای دانایی و معرفـت دربـاره دیـدگاه                 حوزه

 ارزشی و تفسیر آنچه نامحـسوس و معنـوی اسـت،اهمیت حیـاتی دارنـد؛ بـرای مثـال بـسیاری از             
جستارهای مطرح در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و حتی اقتصاد و بازرگـانی تحـت تـأثیر عوامـل                   

اند و سواالتی در باره مسائل ارزشی و اخالقی مطرح است که تنها از                نامحسوس و غیر قابل تجربه    
  .طریق مباحث فلسفی قابل طرح و بررسی است
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