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 جایگاه فلسفه قاره ای در فلسفه تعلیم و تربیتِ دوران مدرن

 

 3معصومه مدور

 

 چکیده

 اي رشته میان مطالعات. است «اي رشته میان رویکرد» از استفاده آموزشی، هاي نظام در شده مطرح مباحث از

 افزایش منظور به که است مرتبط مختلف هاي رشته در ها مهارت و دانش میان تعامل و ترکیب تلفیق، خواهان

 قدرت و انتقادي تفکر توسعه امور، صحیح تحلیل توانایی رشد مطالعه، مورد موضوعات مختلف ابعاد فهم و درک

 معرفت هاي حوزه از یکی منزله به تربیت و تعلیم فلسفه طرفی؛ از. است شده متداول آن از استفاده ،... و خالقیت

آنست که جایگاه  نشانگر تحقیق و بررسی هاي این پژوهش، از حاصل نتایج .دارد سروکار مفاهیم این با نیز بشري

 در هاي مطرح دیدگاه جدیدترین تا و شود می شروع هگل هاي اندیشه با تعلیم و تربیت اي در فلسفه فلسفه قاره

اي خاص و ویژه خالصه یابد و این تاثیر در حوزه می ادامه مدرنیسم پست و پساساختارگرایی یعنی کنونی، عصر

هاي تعلیم و تربیت داراي نظرات و انتقاد و نشده و مکاتب گوناگون وابسته به این نحله فلسفی در تمامی حوزه

 راهکار براي تعلیم و تربیت هستند.  

 فهفلس تربیت، و تعلیم فلسفه، جدید فلسفه هستی، فلسفه اجتماع، فلسفه قاره اي، فلسفه: کلیدی های واژه

 .تحلیلی

 

 . مقدمه3

 این و است شده نهاده زمین مغرب غالب در فلسفی بینش دو از یکی بر حاضر، عصر در که است نامی قاره اي فلسفه

 انگلیسی غیر کشورهاي در دقیقتر، تفسیري در و اروپا قاره در دیدگاه عمدتاً» این است که جهت بدان نامگذاري

 اخالقی، اجتماعی وجودي، مباحث به اي قاره (. فلسفه1111)توسلی،« است یافته رشد آلمان و مانند فرانسه زبان،

 تأثیر تربیت و تعلیم فلسفه بر و موضوعات، مباحث همین در و پردازد می شناختی انسان موضوعات بطورکلی، و

 تربیت و تعلیم فلسفه بر تأثیري چه و چیست اي قاره فلسفه هاي ویژگی سؤالِ مهمترین به است. پاسخ داشته

تحقیقات  مطالعات و تحلیل هايطبق نتایج کند.  می دنبال حاضر مقاله که است هدفی مهمترین« داشته است؟

                                                   
دانشجوي دکتري فلسفه تعلیم و تربیت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، تهران. شماره تماس:  - 1

 طبقه دوم. آدرس ایمیل:     -11پالک  -4کوچه  -خیابان علی پور -ی: تهران، شادآباد. آدرس پست01151415476

       Email:www. s_modavar@yahoo.com. 
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، می توان چنین نتیجه گیري نمود که با توجه به ماهیت پیچیده انسان و به تبع آن، پیچیدگی و گذشته

گستردگی تعلیم و تربیت، پرداختن به مسائل و علوم انسانی از حوزه یک رشته خاص، خارج است و لذا بهره 

این میان فلسفه قاره اي از علومی است که به کمک فلسفه  در .گیري از رویکرد میان رشته اي ضروري است

 (. 1161تعلیم و تربیت آمده است)سجادي و نورآبادي،

 اکثر به اي قاره فیلسوفان اي بر فلسفه تعلیم و تربیت نیز این نکته آمده است که نیز در باب تاثیر فلسفه قاره

آموزشی،  هاي نظام موضوعات و مشکالت و خالقی(ا تربیت فردي، تربیت تربیتی،)تربیت اجتماعی، موضوعات

 است. اي قاره فلسفه از مختلف هاي شاخه به مربوط آنان هاي اندیشه در تفاوت و اند پرداخته

 

 . مبانی نظري مقاله8

 «رنسانس» از بعد و «مدرن» دوران در و دارد بشري تمدن تاریخ درازاي به عمري «قدرت» و «دانش» وابستگی

 نوین تمدن در دائم، عقد صورت به را رابطه این «قدرت یعنی دانش»  عبارت با «بیکن فرانسیس» ، زمین مغرب

 دانش وصورتبندي بندي طرح خود، اندیشه در «فوکو میشل» چون متفکرانی که اي رابطه. داد نوید زمین مغرب

 انتشارات ضیمران، محمد ترجمه فوکو، میشل ،«قدرت و دانش» کتاب به ک.ر. ) کردند تئوریزه را قدرت و

 (1110هرمس،

 و جدید علم ارتباط و وابستگی نمادهاي مهمترین عالی، آموزش سطح در ویژه به جدید دوران آموزشی نهادهاي

 دهند، می پرورش دانشمند کنند، می تولید علم حمایت، و گذاري سرمایه با بزرگ قدرتهاي و هستند قدرت

 به توسعه این البته و دهند جلوه «مشروع» جهان سراسر در را خود حضور بتوانند تا دهند می «علمی» توسعه

 .دارد همراه به را دانش و علوم گسترش خود همراه

 که -غربی غیر کشورهاي مادي و انسانی منابع به یافتن دست براي غرب تالش و شرق مورد در گفت بتوان شاید

 انسانی علوم و دانش -رسید خود اوج به 20 و 11 ،16 قرون در و شده شروع زمین مغرب رنسانس از بعد قرون از

 نسل اختیار در جوامع این از خواست مطابق تصویري اول درجه در تا گرفت قرار داري سرمایه نظام خدمت در

 سیاستگذاران و متولیان به ثانیا و دهند قرار نقد مورد را خود جامعه آن با نا گیرد قرار آنان جوان و تحصیلکرده

. دهند را استعمار تحت و غربی غیر جوامع قراردادن سلطه تحت و برخورد توانایی زمین مغرب سیاسی -اقتصادي

 . کند می اشاره آن به خود  «شناسی شرق» کتاب در  «سعید ادوارد» که امري

 :کند می عمل گونه این خود تبیین در شناسی شرق است معتقد سعید

 .است برقرار مطلقی و عمیق تفاوت غرب و شرق بین.       1

 .است استوار ذهنی هاي برداشت بر بلکه واقعیت، بر نه شرق، از غربی جوامع بازنمایی.      2
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 .نیست خود هویت تعریف به قادر نتیجه، در و راکد و تغییر بدون شرق.     1

 (.1111 خنجی، ترجمه سعید،) است بردار فرمان و منقاد و مطیع شرق.     4

 ي مطالعه با همراه که دارد اعتقاد و داند می اروپاییان استعمار گسترش با همراه را شناسی شرق گسترش سعید

 دهند می تشکیل را دانش از اي شبکه زمین، مشرق گوناگون هاي جلوه تمامی و جغرافیا و تاریخ شناسی، انسان زبان،

 با غربی، ذهن قدرت و دانش صافی از عبور از بعد و دهد می نشان شده تصفیه صورت به غربی ذهن به را شرقی که

 که است غلطی مفروضات مجموع سعید، دیدگاه از شناسی شرق.شود می شناخته قدرت، توسط گرفته شکل شرق

 دیگر، جهتی از و است غرب «دیگربود» دیدگاه این با شرق. است ساخته متأثر شرق به نسبت را غرب ي اندیشه

 تا است نموده فراهم اروپاییان براي را امکان این غرب، ایدئولوژیک گفتمان از ساختی عنوان به شناسی، شرق

 (.1112اطهري،) کند استعمار را آن و درآورد خود تصرف و سلطه زیر به را شرق بتوانند

 ضد سوي از باید که داند، می شده تحقیر و شده نهادي دانش از زدنی مثال اي نمونه را شناسی شرق سعید 

 غیر نسبتا معناي سه بر مبتتنی حوزه این از وي تحلیل. شود فراخوانده رویارویی به متضاد یا خصمانه دانشی

 شرق ارتباط باشیم داشته شناسی شرق از سعید تعریف به دوباره نگاهی اگر. است شناسی شرق از متعارف

 می بیان را شناسی شرق از خود اصلی درک نهایتا سعید سوم، تعریف در. گردد می روشنتر گفتمان با شناسی

 آموزش شرق مورد در توان می که را آنچه هر که روندهایی و قوانین از بینامتنی اي شبکه یا عظیم نظامی. کند

 در سعید ادوارد البته. دارد بر در نیز را قبلی معناي دو معنا این. آورند می در نظم به کرد، تجسم و نوشت داد،

 بسسیار کارش به که فوکو میشل برخالف:» کند می اشاره فوکو هاي بحث با خود جزیی تفاوت به شناسی شرق

 شرق نظیر پراکنده ساختمان که متونی مجموعه بر نویسندگان فرد فرد کننده تعیین نشان و اثر به من مدیونم

 تحلیل مورد من که را کتبی از متشابه و وسیع نسبتا مجموعه وحدت دارم اعتقاد دهند می تشکیل را شناسی

 شرق باالخره دهند، می ارجاع یکدیگر به متناوبا مزبور متون که دید واقعیت معنا یک به توان می دهم می قرار

 (. 70: 1111سعید،)  «است مولفین و آثار از قول نقل سیستم یک شناسی

 از استفاده براي غرب هدفهاي و عالی آموزش نظام گسترش و رشد قبال در سعید اندیشه فهم از که اي نکته   

 جوامع کل طور وبه -شرق بازنمایی نیازمند غرب که است نکته این بر تاکید فهمید توان می فرهنگی اهرم این

 چنین نیازمند هم زمین مغرب مردمان همچنین.است جوامع این مردمان خود ذهن و اندیشه در -غربی غیر

 مدیر یک تا در اقتصادي پروژه یک به ساده کارگر یک ورود از -جوامع این با برخورد هنگام تا هستند تصویري

 کاالهاي ساده کننده استفاده و تماشاگر حتی و غربی غیر جامعه یک موسسه و شرکت و نهاد یک نمایندگی

 داشته خود غیر جوامع و مردمان از نجیب و پاک و مظلوم حتی و پذیر سلطه تصویري -غربی جوامع فرهنگی

 .گردد درونی آنان نزد در برتر جامعه  «هژمونی» و سلطه اندیشه تا باشند
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 غیر جوامع تحصیلکرده قشر سرنوشت بر زمین مغرب آموزشی نظامهاي تاثیرات از اي نمونه  «مغزها فرار» نظریه

 اطالق بامهارت مهندسان و متخصصان پزشکان، دانشمندان، از اعم نخبگان مهاجرت به مغزها فرار. است غربی

 با که است انسانی نیروي هاي¬سرمایه فرار مغزها فرار. است نیازمند آنان مهارت و دانش به جامعه که شود-می

 نیروها این اما دارد، نیاز نیروها این فنی مهارت و دانش تخصص، به جامعه معموالً. اند-آمده دست به هزینه صرف

 (.25: 1160وقوفی،)دهند¬می ترجیح را دیگر کشورهاي به دائمی نیمه یا دائمی مهاجرت مختلف دالیل به

 کشورهاي میان اي¬تازه شکاف که¬زمانی است؛ دوم جهانی جنگ از پس دوره به مربوط مغزها فرار اصطالح

 مطرح یافته¬توسعه کشورهاي در منابع و امکانات از برداري¬بهره و آمد پدید گذار درحال و پیشرفته

 دست متخصص عناصر از وسیعی تعداد به توسعه حال در کشورهاي زمان آن در(. 127: 1174بهنام،)گردید

 توسعه حال در کشورهاي نفع به را آنان دالیلی به بنا ولی بودند، نیازمند نیز نیروها این به حال عین در و یافتند

 مشاهده یافته¬توسعه کشورهاي در میالدي 40 دهه از پس تنها جدي طور¬به مغزها فرار. دادند¬می دست از

 .شد

 ثابت ارقام و آمار با جهانی، عرصه در نظریه این طرح با میالدي 70 دهه در ایرانی، شناس جامعه «نراقی احسان»

 جوامع و است افزایش به رو غربی پیشرفته جوامع به سوم جهان جوامع تحصیلکرده اقشار مهاجرت رقم که کرد

 «دیروز،امروز،فردا جامعه،جوانان،دانشگاه» کتاب به ک.ر) کنند می جذب را جوامع این نوابغ و استعدادها پیشرفته،

 (.1177 جیبی، کتابهاي سهامی شرکت نراقی، احسان

 شروع ها دولت  بیستم قرن اوایل از که، شد متوجه توان می که است بنیادي مسائل این ویژه فهم و درک این با

 درک و صلح توسعه براي اي وسیله عنوان به  المللی بین آموزشی همکاري و مبادله امر در گذاري سرمایه به

 در وهله، این در(. 1114:77-50الوي، ؛14: 1114 فولبرایت، ؛ 2002:1ویت، دو ؛1: 1150 دوتچ،) کردند متقابل

 سازمان) یونسکو ازپیدایش قبل  و ملل جامعه سرپرستی تحت  «فکري همکاري المللی بین انجمن» ،1121 سال

 براي راهی عنوان به یونسکو که بود دوم جهانی جنگ از پس. شد تاسیس( متحد ملل فرهنگی و علمی آموزشی،

 و جهل:  »... یونسکو اساسنامه مقدمه طبق.شد گذاشته بنا ملتها میان در اعتمادي بی و نادرست باتصورات مبارزه

 بشریت تاریخ درطول جهان مردم میان اعتمادي بی و سوءظن شایع عاملِ یکدیگر زندگی روش و راه از بیخبري

 (. 1174 یونسکو، پیام« ) میشد منتهی خونریزي و جنگ به موارد اغلب در اختالفاتشان که مردمی.است بوده

 یافته دوچندان اهمیتی بار دیگر سپتامبر 11 حوادث از پس بویژه ،21 قرن در مشترک فهم تعمیم و ایجاد

 شده حفاظت کامال مرکز به و کرد ویران را جهانی تجارت مرکز که تروریستها شده زمانبندي حمالت.است

 میانه خاور در واقعه این که نمایند توجه نکته این به تا داشت آن بر را قدرتها ابر زد، آسیب واشنگتن در پنتاگون

 آنها از یکی شد مطرح ها آمریکایی براي پرسشها از بسیاري.میشود تعبیر و تصویر چگونه مسلمان جوامع دیگر و
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 (.2004ناي،) «دارند؟ نفرت ما از آنها چرا»  بود چنین

 آن در زندگی شیوه و متحده ایاالت مورد در نادرست تصورات و بدفهمیها به همه از بیش امر این دالیل و پاسخها

 گرفت قرار اولویت در دیپلماتیک هدفی عنوان به آمریکایی فرهنگ فهم رو این از میشد داده نسبت جا

 پخش و خلق که شد معلوم اما گرفت قوت عمومی دیپلماسی تالشهاي مسئله این به پرداختن براي(. 2001فین،)

 می کار این  انجام در.نیست کافی رادیویی هاي برنامه و تلوزیون چون یی ها رسانه در مقطعی تاثرات و تصاویر

 از خارجه ملل عموم با پایدار توسعه درازمدت فرآیند در و داده ارتقاء را عمومی دیپلماسی کهنه ابزارهاي باید

 سرمایه(باز) المللی بین فرهنگی روابط زمینه در اقدامات دیگر و المللی بین آموزشی مبادله هاي برنامه طریق

 .شود گذاري

 روشن میرسد نظر به امر بادي در که آنچنان  عمومی دیپلماسی در المللی بین آموزشی مبادالت نقش حال این با

 دیگر) تصور و تصویر بهبود فرآیند المللی بین آموزشی مبادالت چرا که نیست مشخص چندان واقع در.نیست

 را توجیهاتی اگر ویژه به میشود کشور  دو بین فرهنگی تفاهم رشد موجب امر این چرا یا میکند تسهیل را( ملل

 که شود می استدالل چنین معموال.کنیم رها را خوابیده کشور خارجه سیاست دلفریب نمایش ایده پشت که

 و بازمیگردند میزبان کشور نهادهاي و ارزشها به نسبت دانی قدر  و ستایش از احساسی با المللی بین دانشجویان

 غالبا مباحثات گونه این دالیل اما میکنند کمک رایج باورهاي و ها کلیشه کاهش به فرهنگی میان تماسهاي نیز

 .شوندنمی داده توضیح

 

 ها . مرور پیشینه0

 و تعلیم فلسفه که نماید می تاکید نکته این بر خارج و ایران در تربیت و تعلیم فلسفه باب در پیشین تحقیقات

. دارد کار و سر «تربیت و تعلیم» و «فلسفه» قلمرو دو با که است ايرشته میان هايدانش از یکی خود تربیت

 سویی به کدام هر و شدند زاده فلسفه یعنی خود مادر از دانشها که است رسیده نتیجه این به( 1165) «نلر»

 ادامه و ثبوت و بوده باقی فلسفه با مستقیم پیوندي در پیوسته تربیت دیگر، عبارتی یافتند؛به رشد و شده متوجه

 با اي¬رشته_میان تربیت و تعلیم فلسفی، جنبه از است معتقد( 2014)  «کالین.»است روشن وضعی چنین

. دارد مستحکمی پیوند هستند، ساز¬یکپارچه و تلفیقی ههاي دیدگا متضمن که مکاتبی با پُربار و طوالنی تاریخی

 کار ویلفرد» میان 2007 سال در که است اي مباحثه تربیت، و تعلیم فلسفه جایگاه خصوص در چالش واپسین»

 فلسفه از اي برجسته نماینده چون ،«  هرست پاول»  و تربیت، و تعلیم در اي قاره فلسفه مدافع موضع ،در« 

 فلسفه برابر در عملی فلسفه از حمایت در زمینه تمهید با ویلفردکار. است پذیرفته صورت تربیت، و تعلیم تحلیلی

 رخنه بر هم تا گرفت نظر در عملی فلسفه از اي شاخه منزله به باید را تربیت و تعلیم فلسفه که آنست بر نظري،
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 هرست،. فروپاشیم را عملی عرصه تغییرات از تربیت و تعلیم فلسفه پنداري مصونیت هم و آییم فائق عمل-نظریه

 و انتزاعی فعالیتی همواره فلسفه، زیرا. است انداز غلط «عملی فلسفه» تعبیر که آنست بر تصور، این با مخالفت در

 .(1111)توسلی تحقیق در(. 65: 1167باقري،)»است بوده نظري

 

 شناسی مطالعه  . روش4

 هاي مباحث پایه استنتاجِ و تحلیل بررسی، که است استنتاجی نظري مطالعات نوع از این تحقیق، در مطالعه روش

 با .تخصیص میرسد به و میشود آغاز تعمیم با استدالل، نوع این در این روش و آیند.می حساب به روش این اصلی

 .دارد بررسی به نیاز آن اثبات درستی اما است صحیح منطقاً که میرسیم نتیجهاي به قیاسی استدالل

 

 )بحث و بررسی( ها. یافته1

 نلر،) دارد وجود آن ي درباره که گوناگونی و متنوع بسیار تعاریف از فارغ تربیت، و تعلیم فلسفه معرفتی ي حوزه

 اول، منظر از: است بررسی قابل کلی منظر دو از ،(1167 بهشتی، ؛1154 پرتلی، و هیر ؛1150 اسمیت، ؛1177

 محسوب تربیت و تعلیم ي درباره فلسفی نظریات و ها دیدگاه طرح در قلمروي ي مثابه به معرفتی ي حوزه این

 مستقیم طور به فیلسوفان و اندیشمندان خصوص، این در. دارد بشري تفکرات تاریخ ي اندازه به اي سابقه که شود می

 منظر از. اند کرده ارائه تربیت و تعلیم نظام و ها، روش اصول، اهداف، مبانی، ي درباره هایی دیدگاه مستقیم غیر یا و

 سه ي پیشرفته کشورهاي برخی در اخیر ي دهه چند طیّ دانشگاهی اي رشته ي مثابه به معرفتی ي حوزه این دوم،

 (. 1167 بهشتی،) است کرده رشد و آمده وجود به اقیانوسیه و آمریکا، اروپا، ي قاره

 نیز آن نگاري تاریخ و معرفتی ي حوزه این تحوالت بررسی در گردید، ذکر  باره این در که منظري دو به توجه با

 و تعلیم مختلف هاي فلسفه و ها اندیشه تاریخی بررسی به ناظر اول رویکرد. گرفت نظر در عمده رویکرد دو توان می

 رویکرد(. 1117 ، کمبلیس ؛1114 ، بارو ؛1151 ، نوردنبو) اجراست قابل گوناگونی هاي شیوه به که بوده تربیت

 از کمتر عمري که باشد می دانشگاهی ي رشته یک عنوان به معرفتی ي حوزه این تاریخی بررسی به ناظر نیز دوم

 و است محدود بسیار حوزه این در شده مطرح هاي اندیشه چیستی به توجه اخیر رویکرد در. است داشته قرن یک

 ، کامینسکاي) گیرد می قرار مدّنظر مختلف سطوح در آن محصوالت و  رشته این نهادي تحوالت سیر عمده طور به

 از و «گرا برون هاي گزارش» عنوان با اول رویکرد از( 1166) کامینسکاي(. 2006 ، آندر ؛1116 ، هیگز ؛1166

 .است داشته اشاره هریک ضرورت و جایگاه به و برده نام «گرا درون هاي گزارش» عنوان با دوم رویکرد

 فلسفی نظریات و ها دیدگاه طرح در قلمروي ي مثابه به تربیت و تعلیم فلسفه شد، گفته مقدمه در که طور همان

 و تعلیم فلسفه تاریخ بررسی رو، این از. دارد بشري تفکرات تاریخ ي اندازه به اي سابقه تربیت و تعلیم ي درباره
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 و منظم ي اندیشه به آدمی که زمانی از. است امتداد و گستره داراي بشري تفکرات تاریخ بررسی موازات به تربیت

 هایی دیدگاه و بوده نیز آن عام معناي به پرورش و آموزش مسائل به پاسخ پی در نحوي به است، پرداخته منسجم

 این ي سابقه است، شده محرز تربیتی هاي اندیشه تاریخ نظران صاحب بر که جا آن تا. است داشته نیز باب این در

 باستان، چین باستان، هند چون هم هایی تمدن گردد؛ می باز باستان دوران هاي تمدن به تاریخ طول در ها اندیشه

 سراسر در گوناگون متفکرین و اندیشمندان ظهور با ادامه، در. باستان رم و یونان و باستان، مصر باستان، ایران

 تربیت و تعلیم ي درباره توجهی جالب فکري هاي نظام ظهور به بعضاً و یافته گسترش ها اندیشه این جهان،

 (.  1161 کاردان، ؛1151 نخستین، ؛1154 مایر، ؛1174 طوسی،) است انجامیده

 تربیتی مسائل به مستقیم طور به اندیشمندان این از برخی که داشت اظهار گونه این توان می بندي تقسیم یک در

 طور به گرچه ها آن از دیگر برخی و اند؛ داده ارائه تربیت و تعلیم ي درباره فراگیر و جامع نظامی حتی و پرداخته

 باب در را هایی پاسخ شان بینی جهان و ها نگرش طرز از توان می لیکن اند، نیاورده روي مباحث این به مستقیم

 (.1161 کاردان، ؛1155 زاده، نقیب) کرد استنتاج تربیتی مسائل

 کتاب نمونه، عنوان به. است شده نیز کالسیک آثاري تولید به منجر تاریخ طول در ها فعالیت این ي مجموعه

 روسو، «امیل» کتاب آمریکایی، ي فالسفه نظر از و شود؛ می تلقی زمینه این در شاهکار اولین افالطون «جمهوري»

 تربیتی مقاالت از توان می ها، آن از پس. دارد پیوندهایی آن با دیویی «تربیت و تعلیم و دموکراسی» کتاب و

 بارو،) برد نام راسل احتماالً و هربارت، پستالوزي، کمنیوس، کانت، هگل، الک، تربیتی هاي نوشته و اسپنسر،

1114    .) 

 رویکرد. کرد تبعیت توان می عمده رویکرد دو از تربیتی هاي اندیشه تاریخی هاي بررسی در که این ذکر قابل ي نکته

 یا فلسفی و ژرف نگاهی با تربیت و تعلیم به که است مربیانی و فیلسوفان هاي اندیشه و آراء بررسی به ناظر اول

 «مربیان تربیتی هاي اندیشه» یا «تربیتی آراء سیر» کلّی عنوان ذیل که هایی کتاب) اند نگریسته انتقادي و تحلیلی

 مکاتب لواي تحت ها دیدگاه همان بررسی به ناظر نیز دوم رویکرد(. اند کرده تبعیت رویکرد این از اند شده نگاشته

 مکاتب» کلّی عنوان ذیل که هایی کتاب) است... و پراگماتیسم، ناتورالیسم، ایدآلیسم، رئالیسم، مانند فلسفی

 به برخی که شود می ناشی جا آن از رویکرد دو این تفاوت(. اند کرده تبعیت رویکرد این از اند شده نگاشته «تربیتی

 خاص مکتب یک در جمع قابل را ها آن هاي دیدگاه و داشته نظر متفکران و فیلسوفان آراي افتراقی نقاط

 مکاتب ذیل جمع قابل را ها آن هاي دیدگاه و داشته نظر ها اندیشه آن اشترکی نقاط به دیگر برخی و اند، ندانسته

 .اند دانسته مختلف

 وجود دیدگاه دو رشته این نگاري تاریخ در. دارد کوتاهی تاریخ دانشگاهی، اي رشته عنوان به تربیت و تعلیم فلسفه

 دیدگاه و. دارد اندکی طرفداران که داند می میالدي نوزدهم قرن در را تاریخ این آغاز که دیدگاهی نخست،. دارد
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 نخست، دیدگاه در. است برخوردار بیشتري اعتبار از و داند می میالدي بیستم قرن در را تاریخ این آغاز که دیگري

 عمدتاً را خود اي حرفه جایگاه اخیر صورت در تربیت و تعلیم فلسفه دارد می اظهار که این ضمن( 1117)  کمبلیس

 درسی ي برنامه در هایی دوره شکل به ابتدا در و کرده کسب تربیت و تعلیم هاي کالج و ها دانشکده و ها دانشگاه در

 نوزدهم قرن در را جریان این تاریخی هاي ریشه آمد، پدید دکترا و لیسانس فوق هاي برنامه صورت به سرانجام و

 .کند می جستجو

 تربیت و تعلیم فلسفه: است تشخیص قابل تربیت و تعلیم فلسفه از مفهوم سه نوزدهم قرن در وي، نظر طبق

 تربیت و تعلیم فلسفه ؛(گرایان علم دیگر و اسپنسر دیدگاه) استقرایی هاي استنتاج براي علمی روشی عنوان به

 دیدگاه) گیرند می سرچشمه آن از مختلف علوم که است تري بزرگ واقعیت تحقق آن هدف که اي رشته عنوان به

 آزموده تربیتی هاي موقعیت در باید که هایی اندیشه از اي مجموعه عنوان به تربیت و تعلیم فلسفه و ؛(ها آلیست ایده

 (.1117 کمبلیس،( )دیویی جان دیدگاه) شوند

 این گیري شکل و تکوین سرآغاز پردازد، می تربیت و تعلیم فلسفه ي رشته نگاري تاریخ به که تري معتبر دیدگاه

 ،(1166) کامینسکاي زعم به. داند می آمریکا، در«  دیویی جان انجمن» تأسیس با مصادف بیستم، قرن در را رشته

 و آموزش از ناشی مسائل به گویی پاسخ در فلسفه از استفاده. است بیستم قرن به مربوط تربیت و تعلیم فلسفه

. دارد قدمت معاصرش هاي سازمان ي اندازه به فقط رشته این ي تاریخچه. است جدیدي موضوع اي، مدرسه پرورش

 .شد آغاز 1117 سال در متحده ایاالت در تربیت و تعلیم فلسفه منظم ي مطالعه همچنین،

 میالدي 1117 سال ي فوریه 24 یکشنبه روز در تربیت و تعلیم فلسفه ي رشته تاریخی سرآغاز دیدگاه، این طبق

 تأسیس با مصادف تاریخ این. است بوده آمریکا  نیوجرسی ایالت در واقع  سیتی آتالنتیک در  ترایمور هتل در

 در که متفکرینی و اندیشمندان از اي عده تاریخ این در(. 1167 کامینسکاي،) است آمریکا در دیویی جان انجمن

 را آنان دوران آن اقتصادي و فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، هاي بحران و داشته دغدغه پرورش و آموزش مسائل باب

 مسائل در بازنگري براي انجمنی ایجاد در سعی و شده جمع دیگر یک دور بود، کرده نگران مسائل آن به نسبت

 .داشتند خود ي جامعه بازسازي نتیجه در و تربیت و تعلیم بنیادین

 با مستقیمی تعامل هریک که برد نام ساز جریان و معتبر انجمن شش از توان می تربیت و تعلیم فلسفه ي حوزه در

 این در خود به وابسته اي نشریه ها انجمن این از هریک همچنین،. اند داشته حوزه این تحوالت و تغییر جریان

 نشریات و ها انجمن این. گردند می محسوب رشته این مهم هاي بنیان عنوان به که کنند می منتشر زمینه

 :از عبارتند قدمت ترتیب به شان وابسته

  «فرهنگ و تربیت» ي مجله(: 1117( )آمریکا)  دیویی جان انجمن-1

   «تربیتی ي نظریه» ي مجله(: 1141(  )آمریکا) تربیت و تعلیم فلسفه انجمن-2
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   «تربیت و تعلیم فلسفه ي مجله(: »1177)  کبیر بریتانیاي تربیت و تعلیم فلسفه انجمن-1

  «تربیتی ي نظریه و فلسفه» ي مجله(: 1150)  استراالزیا تربیت و تعلیم فلسفه انجمن-4

   «پایدوسس» ي مجله(: 1152)  کانادا تربیت و تعلیم فلسفه انجمن-7

  «تربیت و تعلیم و فلسفه در مطالعات» ي مجله  (:1166)  تربیتی فیلسوفان المللی بین ي شبکه-7

 کنند؛ می فعالیت عرصه این در که دارند وجود نیز دیگري نشریات و ها انجمن نشریات، و ها انجمن این از غیر البته

 ها آن از برخی که دارند نیز فوق موارد از غیر به دیگري مهم نشریات یا  سالنامه ها انجمن این از برخی همچنین،

 با یکسان اهمیتی از(( آمریکا) تربیت و تعلیم فلسفه انجمن به متعلق)  «تربیت و تعلیم فلسفه ي سالنامه» مانند

 قرار مدّنظر بیشتر شان وابسته  نشریات و گانه  شش هاي انجمن جا این در لیکن برخوردارند، شده معرفی نشریات

 .دارند

 سه از توان می نیز المللی بین ي عرصه در تربیت و تعلیم فلسفه در موجود رویکردهاي و ها گرایش توضیح در

 شود، می یاد «استنتاجی رویکرد» یا «سنتی رویکرد» عناوین با آن از که نخست رویکرد در. کرد یاد اصلی رویکرد

 و استنتاج براي مبنایی عنوان به فلسفی مختلف مکاتب نظریات یا مختلف اندیشمندان و فیلسوفان دیدگاه

 مورد داشت، رواج 1170 تا 1110 هاي دهه در که رویکرد این. گردد می محسوب تربیتی هاي دیدگاه استنباط

 و ایضاح جهت هایی تالش مجموعه که «تربیت و تعلیم تحلیلی فلسفه» عنوان با دوم رویکرد و گرفته قرار انتقاد

 هاي دهه در(. 1117 کمبلیس،) یافت غلبه عرصه این در بود، تربیت و تعلیم اساسی هاي گزاره و مفاهیم تحلیل

 ها نظریه گسترش و ظهور با بیستم، قرن اواخر در. است آمده میان به سخن «پساتحلیلی» رویکردهاي از نیز اخیر

 ،«گرایی نوعمل» ،«فمینسیم» ،«انتقادي ي نظریه» ،«پدیدارشناختی هاي فلسفه» مانند گوناگونی هاي فلسفه و

 .هستیم وتربیت تعلیم ي حوزه در جدیدي هاي دیدگاه شاهد «مدرن پست هاي فلسفه» و ،«پساساختارگرایی»

 

 گیرينتیجه .6

( مطرح کرده است، فلسفه تعلیم و تربیت اکنون به ابزاري براي 1161)نقل از: سیگل،  1طور که برگس همان

اخالق »اي قرار گرفته است. موضوعاتی نظیر  فروش تبدیل شده و تفلسف در خدمت بازار و مراکز تجاري و حرفه

کامیابی فیلسوفان تربیتی و  اند و موفقیت و اي را به خود جلب کرده و... توجه فزاینده« تفکر انتقادي»، «در تربیت

ي تخصصی  که، اهمیت این رشته (. در حالی1161شوند )سیگل،  حتی نشریات تخصصی با این معیارها بررسی می

تواند در اختیار مدرسه و معلمان قرار گیرد؛ بلکه اهمیت آن در استحکام  صرفاً ناظر به خدمتی نیست که می

ي چندانی ندارند که توجه خود را صرفاً به عمل معیّنی  فیلسوفان عالقهاش است. در عصر جدید،  هاي فلسفی پایه

                                                   
1- Burgess  
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(. بنابراین، الزم است فرصت را مغتنم شمرده و این رشته را 2007، 1نظیر تربیت معطوف کنند )سیگل و شفلر

یت از ي محض و فلسفه تعلیم و ترب اي اصیل بازسازي کرد. اکنون الزم است تمایز میان فلسفه عنوان فلسفه به

میان برداشته شود و بدین وسیله، کانون توجه فیلسوفان تربیتی به سؤاالت فلسفی معطوف گردد. هدف نخست 

نماید.  اي باشد که در فرایند تربیت رخ می فیلسوف تربیتی باید ناظر به توسعه و تعمیق فهم مباحث فلسفی

زش، باید در کانون اصلی توجه قرار گیرد. اگرچه بنابراین، فهم مبانی فلسفی تعلیم و تربیت و نه بهبود عمل آمو

سازي عمل تربیتی خواهد انجامید؛ اما، هدف اولیه و مستقیم فلسفه  ي کار فیلسوفان تربیتی به بهبود و به نتیجه

هاي عملی و  پردازي باید از دغدغه تربیتی این نیست. در نتیجه، فلسفه تعلیم و تربیت مشابه هر فرایند نظریه

هایی مبادرت ورزد که واجد اهمیت  ها به فعالیت گران فاصله بگیرد و مستقل از آن اي مربوط به کنشه دغدغه

ي  فلسفی باشند. این نکته بسیار حائز اهمیت است که فیلسوفان تربیتی باید این عقیده را جدّي بگیرند که رشته

 اي فلسفی است. فلسفه تعلیم و تربیت اساساً رشته

 بحث جا این در که ها جنبش این از تعدادي چرا که کنیم بررسی باید ما نوشتار، این سیدنر پایان به از قبل

 بی به اذعان با تحلیلی ي فلسفه که رسد می نظر به عجیب این. اند داشته تربیت و تعلیم بر کمی تأثیر شده،

 پژوهش و ها کاوش با وجودي ي فلسفه تا داشته تربیت و تعلیم بر تري بیش بسیار تأثیر گرایشی بی و طرفی

 زندگی اي جامعه در ما که، است این آشکار شگفتی این براي دلیل یک. انسان وضعیت مورد در توانمندش هاي

 فلسفه حتی. باشد می علمی کنترل و علمی پیشرفت به دیرین اعتمادِ و تکنولوژي ي سیطره تحت که کنیم می

 است، کننده متقاعد دموکراتیک، فرایندهاي در آموزان دانش مشارکت بر تأکیدش علت به که دیوئی جان ي

 و وضوح موجب توانند می تحلیلی ي فالسفه که این دلیل به. باشد می علم به آمریکایی بزرگ ایمان از انعکاسی

 ي فلسفه. است گرفته قرار استفاده مورد پژوهشی هاي مقاله در اغلب آنان آثار شوند، تربیتی پژوهش ثبات

 سمت به که ملتی فرهنگ با درستی به ،[فکري هاي نظام] ها سیستم آن رد و انسان آزادي از زدن دَم با وجودي

 .شود نمی سازگار دارد، تمایل مند نظام اصالح

 کنند، می استفاه یافته تعدیل پدیدارشناختی هاي روش از تربیت و تعلیم ي فالسفه جمله از فالسفه از بسیاري

 که دلیل این به حدودي تا. کنند می معرفی پدیدارشناس عنوان به را خودشان آنان از کمی تعداد اما

 پدیدارشناسی که این براي عمدتاً وجود، این با. است مشکل بسیار یادگیري براي و فنی بسیار پدیدارشناسی

 دارد، را باشد، می دست پایین و دست باال علم واقعی دلیل که بنیادي علمی یعنی بودن، علمی فوق به ادعاهایی

 تأثیر انتقادي، پردازان نظریه چه اگر نهایتاً، .است شده اعتبار بی ادعاهایی چنین ي همه[ که دانیم می اما] و

 شده عقالنی زبانی از زیاد بسیار ي استفاده خاطر به آنان اند، داشته تربیتی تفکر از وسیعی هاي حوزه بر زیادي

                                                   
1- Scheffler  
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 .اند شده واقع سرزنش مورد است، ناسازگار جهان تغییر براي آنان معین تمایل با رسد می نظر به که

 

 منابع

 .طهوري انتشارات: تهران مدرن، پست شرایط در پرورش و آموزش(. 1162) محمدرضا آهنچیان،

 .نور پیام دانشگاه انتشارات: تهران ،(پرورش و آموزش فلسفه) تربیت فلسفه(. 1176) عیسی زاده، ابراهیم

 .نشر به شرکت: مشهد بهشتی، سعید ي ترجمه پرورش، و آموزش فلسفه(. 1150) جی.فیلیی اسمیت،

 .تهران دانشگاه انتشارات: تهران پرورش، و آموزش فلسفه(. 1127) اهلل فتح امیرهوشمند،

 انتشارات: تهران زیباکالم، فاطمه ي ترجمه پرورش، و آموزش فلسفه بر درآمدي(. 1157) رونالد وودز، رابین؛ بارو،

 . تهران دانشگاه

 آموزشی، هاي نوآوري فصلنامه ایران، اسالمی جمهوري پرورش و آموزش فلسفه بر درآمدي(. 1162) خسرو باقري،

 .1-46 صص ،4 ي شماره دوم، سال

 ریچارد و کواین ویالرد دیدگاه پیامدهاي بررسی: تربیت و تعلیم فلسفه و نوعملگرایی(. 1167) خسرو باقري،

 .  تهران دانشگاه انتشارات: تهران ، تربیت و تعلیم در رورتی

 . هستی نقش انتشارات: تهران تربیت، و تعلیم فلسفه در جدید هاي دیدگاه(. 1157) خسرو باقري،

 انتشارات: تهران معاصر، تربیت و تعلیم فلسفه(.  1157( )ترجمه و انتخاب، تألیف،) محمد عطاران، ؛ خسرو باقري،

 .قلم محراب

 ،40/11 ي شماره یازدهم، سال قبسات، فصلنامه امروز، جهان در تربیت و تعلیم فلسفه(. 1167) سعید بهشتی،

 .101-124 صص

 .ویرایش نشر: تهران تربیت، و تعلیم فلسفه در اندیشی باز براي اي زمینه(. 1167( )تألیف و ترجمه) سعید بهشتی،

 تربیت. و تعلیم ي فلسفه بر آن تأثیر و اي هقار ي فلسفه (.1111توسلی،طیبه )

 .کیهان چاپ سهامی شرکت همدانی، مشفق ي ترجمه شاگرد، و مدرسه(. 1127) جان دیویی،

 .کیهان چاپ سهامی شرکت همدانی، مشفق ي ترجمه اجتماع، و مدرسه(. 1125) جان دیویی،

 مؤسسه همکاري با تهران فروشی کتاب پور، آریان امیرحسین ي ترجمه فردا، هاي آموزشگاه(. 1127) جان دیویی،

 .فرانکلین انتشاراتی

 امیرحسین ي ترجمه پرورش، و آموزش و دموکراسی یا پرورش و آموزش فلسفه بر اي مقدمه(. 1127) جان دیویی،

 .فرانکلین انتشاراتی مؤسسه همکاري با تهران فروشی کتاب پور، آریان

 جامعه انتشارات: تهران آموزي، دانش روزمره زندگی از تحلیلی: همدرس گفتمان هاي ناسازه(. 1167) محمد رضایی،
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 .فرهنگ و

 .حفیظ انتشارات: تهران ایران، در پرورش و آموزش فلسفی مبانی(. 1151) فاطمه زیباکالم،

 و تعلیم فلسفه اي؛رشتهمیان کارکرد و ماهیت تحلیل و تبیین (.1161سجادي،سید مهدي و نورآبادي، سولماز)

 .41-11صص  ، 1161 بهار ،2 شماره دوم، دوره انسانی، علوم اي دررشتهمیان مطالعات فصلنامه تربیت.

 .تهران دانشگاه انتشارات: تهران شکوهی، غالمحسین ي ترجمه بزرگ، مربیان(. 1171) ژان شاتو،

 .تهران دانشگاه انتشارات: تهران تربیت، و تعلیم اصول(. 1140) علی شریعتمداري،

 .ثقفی فروشی کتاب: اصفهان تربیت، و تعلیم فلسفه(. 1146) علی شریعتمداري،

 .امیرکبیر انتشارات: تهران تربیت، و تعلیم فلسفه و اصول(. 1175) علی شریعتمداري،

 محمدي رضا توسط حضوري ي مصاحبه ایران، در تربیت و تعلیم فلسفه تاریخ(. 1165 آبان 7) علی شریعتمداري،

 .معلم تربیت دانشگاه: تهران چابکی،

 .امیرکبیر انتشارات: تهران پرورش، و آموزش فلسفه(. 1155) اکبر علی نژاد، شعاري

 .قطره نشر: تهران پرورش، و آموزش فلسفه کلیات(. 1157) هري شفیلد،

 .رضوي قدس آستان انتشارات: مشهد آن، مراحل و تربیت و تعلیم(. 1171) غالمحسین شکوهی،

 (. دانش و قدرت.تهران: انتشارات هرمس1110ضیمران،محمد)

 .معاصر  اندیشه و  فرهنگ بنیاد: تهران تربیتی،  سکوالریسم در  روشنفکري  جریان  نقش(. 1160) جمیله الهدي، علم

 .آییژ انتشارات: تهران تربیت، و تعلیم و مدرنیسم پست(. 1161) محسن فراهانی، فرمهینی

 .سمت: تهران غرب، در تربیتی آراء سیر(. 1161) علیمحمد کاردان،

 .تهران دانشگاه انتشارات: تهران شکوهی، غالمحسین ي ترجمه تربیت، و تعلیم(. 1172) امانوئل کانت،

 . سمت: تهران فیّاض، اصغر علی ي ترجمه تربیتی، هاي اندیشه تاریخ(. 1154) فردریک مایر،

 .امیرکبیر انتشارات: تهران م،معل تربیت تاریخ(. 1147) محمد مشایخی،

 .آتیه نشر: تهران میرحسینی، اکبر سید ي ترجمه تربیت، و تعلیم فلسفه و تاریخ(. 1151) مهدي نخستین،

 .طهوري انتشارات: تهران تربیت، فلسفه و فلسفه در گفتارهایی(. 1155) عبدالحسین میر زاده، نقیب

 .طهوري انتشارات: تهران پرورش، و آموزش فلسفه به نگاهی(. 1176) عبدالحسین میر زاده، نقیب

 .سمت: تهران دیلمقانی، بازرگان فریدون ي ترجمه پرورش، و آموزش فلسفه با آشنایی(. 1177) اف. جی نلر،

 ترجمه تحلیلی، سنت در اصلی موضوعات پرورش؛ و آموزش فلسفه(. 1161) پاتریسیا وایت، اچ؛.پل هرست،

 .مشهد فردوسی دانشگاه انتشارات: مشهد  رضوي، شجاع رضا محمد و ورکی شعبانی بختیار

 .اسالمی هاي پژوهش و نشر کانون: تهران آرام، احمد ي ترجمه تربیت، فلسفه(. 1117) هارل هرمان هورن،
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 .تهران دانشگاه انتشارات: تهران پرورش، و آموزش اصول(. 1125) محمدباقر هوشیار،

 .اطالعات انتشارات: تهران بهشتی، سعید ي ترجمه تربیت، و تعلیم فلسفه(. 1154) پی. جان پرتلی، ویلیام؛ هیر،
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