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اي در آموزش  رشته هاي درسي ميان بررسي مباني فلسفي برنامه

لسوفان تحليلييدر نزد ف» گاه اشكال دانشديد«عالي   

  

   دكتر محمدحسن ميرزامحمدي

  دانشگاه شاهد تهرانگروه علوم تربيتي استاديار 

  لو علي صحبت
   كارشناس ارشد تاريخ فلسفه تعليم و تربيت

  

  چكيده

در درسي   اند، برنامه پرداختهبه آن هايي كه فيلسوفان تحليلي  يكي از زمينه

ريزي درسي و آموزشي غالباً،  فيلسوفان تحليلي معتقدند كه برنامه .استدانشگاه 

هاي فلسفي توجه بيشتري  بايد به جنبه و گيرد بسيار سطحي و بد انجام مي

اين موضوع در . مبذول داشت و افراد را به تالش بيشتر در اين زمينه واداشت

يژه هرست، با فلسفة تربيتي مكتب لندن و نزد فيلسوفان بزرگ اين مكتب، به و

مقالة حاضر با هدف بررسي مباني . مطرح شده است» اشكال دانش«طرح نظرية 

» ديدگاه اشكال دانش«اي در آموزش عالي،  رشته هاي درسي ميان فلسفي برنامه

كند كه اين كار با استفاده از روش تحليل  را در نزد فيلسوفان تحليلي بررسي مي

اري، همة منابع و مراجع مرتبط با موضوع جامعة آم. اسنادي انجام گرفته است

هاي  برداري بوده است و داده هاي فيش ابزار پژوهش، فرم. پژوهش بوده است

  . حاصل، به طور كيفي، تجزيه و تحليل شده است

  .برنامه درسي، آموزش عالي، اشكال دانش، فيلسوفان تحليلي :يكليد واژگان
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  مقدمه

هاي معاصر و تأثيرگذار در  حليلي به عنوان يكي از جنبشدر اين مقاله كوشش شده است فلسفة ت

حوزة فلسفة تعليم و تربيت، به اجمال، و با تأكيد بر ديدگاه فيلسوفان تحليلي معروف در اين 

پس از . در اين ميان، به مفاهيم و مواضع فكري اساسي آنان نيز اشاره شود. حوزه، معرفي شود

فكري، به بررسي ديدگاه فيلسوفان معروف اين نحلة  آشنايي اجمالي با اين فلسفه و نهضت

  . فلسفي، از جمله ويتگنشتاين، پيترز و هرست پرداخته شده است

  

  فلسفة تحليلي . الف

بندي  آيد كه وظيفة خود را بررسي و طبقه هاي معاصر به حساب مي فلسفة تحليلي يكي از جنبش

توان  فلسفة تحليلي را مي). 190: 1380گوتك (كند  زبان گفتارهاي معمولي و علمي تلقي مي

هاي پيچيدة فكري را با تحليل، به عناصر ساده تبديل و  روشي پژوهشي دانست كه در آن نظام

اي  در واقع، واژة تحليل، واژه. اي تاريخي است اين روش داراي پيشينه. كنند سپس ارزيابي مي

آنچه به عنوان نهضت تحليلي . استيوناني است و به معناي جدا كردن اجزاي چيزي از يكديگر 

آليسم، رئاليسم و پراگماتيسم  يافته همچون ايده اي سازمان شود، فلسفه يا فلسفة تحليلي مطرح مي

يافته در فلسفه، براي مسائل  دار و سازمان از ديدگاه چنين فيلسوفاني، داشتن نگرش نظام. نيست

. ساده و اصلي در فلسفة تحليلي استبخشي به عنوان محور  آفرين است و وضوح انسان مشكل

كند و به عنوان  گيرد، تحوالت زيادي را طي مي نهضت تحليلي كه در اوايل قرن بيستم شكل مي

شود كه واكنشي به بسترهاي فكري هگلي در آن زمان بوده است  جنبشي رئاليستي محسوب مي

اي فلسفي جديد يا ه فلسفة تحليلي درصدد نيست كه نظام). 438: 1379اوزمن و كراور (

  . هاي نويني ايجاد كند كه همة تجربيات انساني را پوشش دهد بيني جهان

بندي و زبان توصيفي از زبان  هاي زباني طبقه در فلسفة تحليلي تالش بر آن است كه گزاره   

: 1380گوتك (ارزشي تفكيك شود و با فراهم ساختن زمينة كافي، بررسي نقادانة زبان انجام شود 

براي فلسفه قائل هستند و برخالف قدما كه   1در واقع، فيلسوفان تحليلي وظيفة درجه دوم). 190

). 572: 1377نژاد  شعاري(خوانند  مي» خادم العلوم«پنداشتند، فلسفه را  مي» مادر علوم«فلسفه را 

كشف كند تواند حقايق مربوط به جهان و انسان را  اگرچه فيلسوفان تحليلي معتقدند كه فلسفه نمي

                                                
1. Second-order 
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شناسي  دانند، با اين حال، در مكتب لندن، مطالعاتي در باب انسان و معرفت و آن را وظيفة علوم مي

  . ها وجود دارد و ارزش

هاي اين  در فلسفة تربيتي مكتب لندن، اشكال زندگي ويتگنشتاين، امري است كه بايد در بررسي   

مفهوم بايد در يك شكل زندگي در نظر بر اساس اين ديدگاه، هر . مكتب مفروض در نظر گرفت

در واقع، تحليل مفهومي، دريافت يك مفهوم است كه . گرفته شود و تحليل مفهومي صورت گيرد

در تحليل مفهومي، به بررسي كاربرد كلمات پرداخته . مستلزم استفادة مناسب از كلمات است

در تحليل مفهومي، ارتباط كلمات با . شود تا به اصل يا اصول حاكم بر كاربرد آنها پي برده شود مي

يكديگر و جايگاه كاربرد در جمالت، مطالعة گرامر، به تنهايي كافي نيست، بلكه درك مقاصد 

پيترز و هرست (مختلف زباني و غيرزباني است كه در زندگي اجتماعي، بين افراد مشترك است 

ها و تشابهات بين  تفاوتهدف از تحليل مفهومي اين است كه حداقل، بتوان ). 5ـ  4: 1971

 .كلمات را تشخيص داد و به سؤاالت مربوط در اين زمينه پاسخ گفت

تحليل درصدد است تا معاني آشكار و پنهان مفاهيم و عقايد را دريابد و به استخراج 

آگاه «يا » دانستن چيزي«توان آن را معادل  مي 3مثالً، در تعريف دانش. آنها بپردازد 2هاي فرض پيش

هايي ديگر را در پي دارد، مثالً، حقيقت  اما اين تعريف، پرسش. دانست» از حقيقت چيزي بودن

توان فهميد كه امري حقيقت دارد؟ بين امري را دانستن و باور كردن  دانستن چيست؟ چگونه مي

حقيقت آن چه تفاوتي وجود دارد؟ چه نوع دانستني مد نظر است؟ چه شواهدي دال بر دانستن 

هايي  توان دانست؟ آيا دانش انواع گوناگون دارد يا روش دارد؟ چه امري را ميامري وجود 

توان تحليل فلسفي را تالشي براي تعريف و  گوناگون براي دانستن وجود دارد؟ بر اين اساس، مي

توضيح و تنظيم مفاهيم و زبان دانست، به شكلي كه از رهگذر آن مفاهيم، ضمن روشن شدن و 

  ). Sutaria 1994: 446(ارچوبة كلي عقايد، هماهنگي الزم را بيابد انسجام يافتن در چ

فلسفة تحليلي يكي از دو نگرة قالب است كه تاكنون در فلسفة تعليم و تربيت پا به ميدان    

در نگرة نخست، تأمل فلسفي معطوف به كشف حقيقت يا ماهيت انسان . اند گذاشته و آزموده شده

راه حل » استنتاج«قي، فلسفة تعليم و تربيت به منزلة كوششي براي به تبع اين تل. و جهان است

در نگرة دوم، تأمل . شود هاي مكشوفة مذكور نگريسته مي مسائل تعليم و تربيت با تكيه بر صورت

از اين رو، فيلسوف تعليم و تربيت . »كشف راز جهان«معطوف شد و نه » رمز زبان«فلسفي به فهم 

نگرة تحليلي، آخرين . خواهد بود» تحليل مسائل«، بلكه به دنبال »ها حلاستنتاج راه «نه در پي 

                                                
2. Presuppositions  
3. Knowledge 



١٣٠ 

 

هاي جديد در فلسفة تعليم و  بنابراين، ديدگاه. امپراتوري قلمرو فلسفة تعليم و تربيت بوده است

  ). 1375باقري (اند  گذاري شده نام» مابعد تحليلي«هاي  تربيت، گاه تحت عنوان ديدگاه

  

  تاريخچة فلسفة تحليلي

توان گفت كه از زمان افالطون به بعد ـ آن هنگام كه  دربارة زمان پيدايي انديشة تحليلي مي   

ها بوده است تا از طريق آن به درك بهتر  ها، مفاهيم، گفتارها و استدالل فلسفه درصدد تحليل واژه

آن، در قرن اما فلسفة تحليلي به معناي دقيق . آن نائل آيد ـ با كار تحليل سروكار داشته است

اي،  اولين كسي بود كه با ارائة نظريه) 1912( 4توان گفت كه برتراند راسل مي. بيستم تشكيل شد

اند  گذار بوده ديگر كساني كه در اين زمينه تأثير. تحليل را به عنوان روشي فلسفي مطرح كرده است

، جان )1931( 7يل، گيلبرت را)1922( 6ويتگنشتاين ، لودويگ)1903( 5مور.اي.عبارتند از جي

در  ).1936( 11جي آير.اي) 1961( 10اوستين.ال.، جي)1935( 9، رودلف كارناپ)1934( 8ويزدم

، جان )1968( 12فلسفة تعليم و تربيت هم هرچند در انگلستان، افرادي مانند رابرت ديردن

 و در ديگر) 1981( 16و رابين بارو) 1974( 15، پل هرست)1967( 14، جان وايت)1979( 13ويلسون

و ) 1972( 19، ايوان سنوك)1968( 18جاناس سولتيس، )1973(17ممالك، افرادي مانند اسرييل شفلر

گذاري و اشاعة فلسفة تحليلي مؤثر بودند، اما تأثير نافذ پروفسور  در پايه) 1969( 20جيمز گريبل

اه هاي او پس از دستيابي به كرسي فلسفة تعليم و تربيت در مؤسسة تربيتي دانشگ پيترز و تالش

. كننده در برپايي و گسترش و تثبيت ديدگاه تحليلي دانست ، را بايد تأثيري تعيين1962لندن در 
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مؤسسة تربيتي ياد شده در ترويج فلسفة تحليلي در خارج از اروپا بسيار مؤثر بوده است، به 

مقاطعي از طوري كه بسياري از فيلسوفان تحليلي در استراليا، كانادا، اياالت متحده و نيوزلند در 

  ). Sutaria 1994: 443(كار خود، در اين مؤسسه حضور داشتند 

ريشة اين انقالب در . پيدايي فلسفة تحليلي، به مثابة انقالبي در فلسفه، عمري طوالني ندارد   

هاي پاياني نيمة اول قرن بيستم و در حوزة فلسفة تعليم و تربيت، به دهة اول  حوزة فلسفه، به دهه

گردد؛ هرچند ديدگاه تحليلي در تمام حوزة فلسفه، صرفاً در دامنة  رن بيستم بازمينيمة دوم ق

بارو و وودز در اين زمينه . تحليل مفاهيم، به عنوان جزئي از فلسفه، همواره وجود داشته است

يعني . شواهدي زياد وجود دارد دال بر اينكه عالقه به درك معني، يك پديدة نو نيست«: نويسند مي

شود،  پديد نيامده است و حداقل تا آنجا كه به جهان غرب مربوط مي 1930ديده در دهة اين پ

  ).17: 1376به نقل از زيباكالم (» ورزي بوده است همواره بخشي از سنت فلسفه

توان تا زمان كنفوسيوس پيگيري  ريشة عالقه و تالش براي درك مفاهيم از طريق تحليل را مي

شمرد، زيرا  كنفوسيوس مباحثات فلسفي را بسيار خار مي«: دنويس مي) 1974(ماير . كرد

ها را  از اين رو، پيشنهاد كرد كه نام. دانست فايده مي هاي تاريك را بي هاي مبهم و انديشه عبارت

اي از  كند، پدر نگوييم، وقتي كه شاهزاده تصحيح كنيم، به پدري كه وظايف خود را فراموش مي

به طور خالصه، معناي لفظ بايد با وظيفة . او شاهزاده خطاب نكنيمپوشد، به  قدرت خود چشم مي

  ).Dearden 1982: 60(» بالفعل مطابقت كند

 Sutaria. (كند هاي ديدگاه تحليلي را در كارهاي سقراط و ارسطو جستجو مي ديردن ريشه   

ه فلسفه از كند و معتقد است ك همچنين اين ردپا را تا زمان افالطون پيگيري مي). 446 :1994

ها، مفاهيم،  زمان افالطون به تحليل مفاهيم پرداخته و سعي كرده است از طريق تحليل واژه

  . ها و گفتارها به درك بهتري از معاني آنها برسد استدالل

شفيلد ريشة تحليل فلسفي را به افكار اليب نيتس فيلسوف رياضي و زبان در اواخر قرن هفدهم 

شناختي يا مفهومي، معموالً  از آنجا كه تحليل فلسفي يا زبان«: نويسد مياو . دهد ميالدي نسبت مي

در واقع، آگاهي . رود كه از ابداعات اين قرن است با فلسفة قرن بيستم همراه است، گاه تصور مي

او متوجه شد كه هرگاه دو نفر . گردد ها حداقل به زمان اليب نيتس بازمي از لزوم اين گونه تحليل

هاي يكساني به كار  شوند، زيرا واژه يكديگر ارتباط برقرار سازند، معموالً موفق نمي بخواهند با

برند و از آن معاني مشابه  هاي متفاوت به كار مي برند كه معاني متفاوت را برسانند يا واژه نمي

و به بن بست رسيدن، نتيجة سوء استعمال . هيچ يك با يكديگر تفاوت اساسي ندارند. انتظار دارند

  ). 22: 1375سرمد (» كژفهمي كلمات است
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مثالً، . اند برخي فيلسوفان حتي كم يا بيش، در مقام انكار فلسفه يا بخشي بزرگ از آن برآمده   

هايي را  ها، بسياري از ابهام از راه تحليل مفهوم«اين انديشه رسيدند كه  كساني مانند مور و راسل به 

كم و يا بيش، همين چگونگي را در . يكي است، از ميان بردارندآليستي و متافيز هاي ايده در نظام

براي نمونه، پيرز، فيلسوف آمريكايي، همين روش را در . بينيم كار پيشروان پراگماتيسم هم مي

براي تعريف هر مفهومي، به كاربردهاي آن توجه كرد و گفت كه هر مفهومي را بايد . پيش گرفت

بينيم كه در تكيه  تر در دويي مي اي دقيق اين چگونگي را به گونه. . ..به زبان عمل آزمون برگرداند 

گويد فيلسوفان دربارة  يعني مي. داند بر عمل و واقعيت عملي، همه چيز را وابسته به وضعيت مي

كه، سخن بايد بر سر انسان معين، جامعة معين و  گويند، درحالي هاي بسيار كلي سخن مي مفهوم

همواره در وضعيتي خاص هستيم و فلسفه بايد بتواند زندگاني ما را در  ما. وضعيت معين باشد

  ). 19: 1377زاده  نقيب(» اينجا و اكنون بهتر كند

. با كار كساني مانند راسل جنبشي تازه پديد آمد و تصويري تازه از فلسفه به دست داده شد   

هاي تجربي  دن آنها به چگونگيها، به وسيلة برگردان تكية اينان همانند پيرس به تعريف مفهوم

هاي  با اين حال، همة اينان مخالف متافيزيك نيستند، بلكه برآنند كه چه بسا، انديشه. است

چنين بود كه راسل كوشيد . خيزد متافيزيكي دستخوش ابهام است و اين ابهام از زبان نادقيق برمي

ولي بر آن بود تا . كوشش را داشت مور هم همين. تا زباني دقيق براي فلسفه و انديشه پديد آورد

بنابراين، مي توان راسل را اولين ). 20: 1377زاده  نقيب(با تحليل زبان عادي به اين كار بپردازد 

  . فيلسوفي دانست كه تحليل را به عنوان يك روش فلسفي مطرح كرده است

او «. شناخته شده استپس از راسل، شاگرد او ويتگنشتاين از جمله بانيان اصلي فلسفة تحليلي    

هاي ميان فيلسوفان را به درست روشن  كند و اكثر اختالف نظر فلسفه مطرح مي ذيل زبان را در

دهد و به جاي بحث از طبيعت عالم يا طبيعت  نبودن يا درست به كار نبردن مفاهيم كالم نسبت مي

اي جز توضيح آنچه  ظيفهفلسفه و«: گويد او مي. »... پردازد  انسان، به توضيح زبان و فكر مي

دانيم، ندارد و اين توضيح بدون استفاده از زبان يا كالم غيرممكن است و بنابراين، فلسفه در  مي

ترين وسيلة توضيح، مفاهيم كالمي هستند و  واقع، تحليل كالم يا زبان كالمي است، زيرا مهم

در اينجا الزم است ). 572: 1381نژاد  شعاري(» سازد تحليل آنها، درست فهميدن آنها را ممكن مي

هاي فيلسوفان تحليلي پرداخته شود، كه ويتگنشتاين از بانيان مهم و اصلي اين  به بررسي ديدگاه

  .نحلة فلسفي است
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  ويتگنشتاين. ب

هاي زيادي را  فيلسوف اتريشي قرن بيستم، باب) 1951ـ1889(لودويگ يوزف يوهان ويتگنشتاين 

ويتگنشتاين از . نها فلسفة رياضي، فلسفة زبان، و فلسفة ذهن استترين آ در فلسفه گشود كه مهم

اش اين  اگرچه دغدغة اصلي او طي دو دورة فلسفي. فيلسوفان مهم و تأثيرگذار سدة بيستم است

معني را روشن كند و مالك و معياري براي چگونگي  بود كه مرز ميان امور معنادار و امور بي

شناسانه و معناشناسانة وي در حوزة فلسفة زبان  هاي داللت حثتكون معنا به دست دهد، اما ب

هاي فلسفي، نظير فلسفة دين، فلسفة اخالق، فلسفة ذهن، فلسفة  منحصر نماند و ساير شاخه

  .را نيز دربرگرفته است... شناسي و  روان

فعاليت هر . فلسفه نوعي نظريه نيست، بلكه نوعي فعاليت است )1922:25( از نظر ويتگنشتاين   

بنابراين، حاصل فلسفه، تعدادي قضية . فلسفي اصوالً، شامل روشن كردن و توضيح دادن است

ويتگنشتاين دو دورة فكري . فلسفي نيست، بلكه نتيجة آن روشن كردن و توضيح دادن قضاياست

و دومين دوره، در كتاب ) رسالة منطقي ـ فلسفي( 21تركتاتوسداشت، اولين دوره در كتاب 

تفكرات او در هر دوره، تأثيراتي چشمگير را در رشد . انعكاس يافته است اي فلسفيه پژوهش

در دورة اول، او بيشتر به دنبال آن بود كه زبان را به عنوان تصويري . فلسفة تحليلي گذاشته است

خواست  يعني به كمك منطق مي. از جهان در نظر بگيرد و تا حدي زياد با راسل هماهنگ بود

يعني جهان . او معتقد بود كه زبان تصويري از واقعيت است. را با جهان نشان دهد رابطة زبان

يعني ماهيت زبان، ماهيتي تصويري تلقي . كشد واقعيت است و زبان اين واقعيت را به تصوير مي

  ).1968 22باتلر. (شود مي

زيرا معتقد بود كه  نامند، مي» نظرية تصويري زبان«نظرية ويتگنشتاين در مرحلة اول را معموالً    

او زبان را وسيلة انديشيدن و روشن كنندة . زبان به معناي حقيقي داراي خاصيت تصويري است

ميان زبان و دنيا چه : كرد دانست، زيرا هميشه به اين دو پرسش اساسي فكر مي ها مي انديشه

ند؟ به نظر او، زبان اي دار اي برقرار است؟ و زبان و انديشه با يكديگر چه نسبت يا رابطه رابطه

كند و اين نمايش هنگامي ميسر است كه زبان و جهان در ساختاري  است كه جهان را معرفي مي

او معتقد بود كه استفاده از زبان كاري هدفمند است و مفاهيم آن از قواعد . معين شريك باشند

  ).572: 1381نژاد  شعاري(كند  تغييرپذير و قراردادي پيروي مي
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ين بحث اين است كه از آنجا كه جهان و زمان در يك ساختار مشترك هستند، ديگر داللت ا   

ساختار مشترك زبان و . توان از زبان به عنوان ابزاري خارجي براي شناخت جهان استفاده كرد نمي

توان  دهد، اما دربارة اين ساختار چيزي نمي دار دربارة جهان را مي هاي معني جهان به ما امكان گفته

امكان وصف رابطة ميان زبان و جهان با . دهد، گفتني نيست به عبارت ديگر، آنچه نشان مي. تگف

توانيم بگوييم كه هم جهان  بنابراين، مي). 282: 1387زيباكالم (استفاده از زبان وجود ندارد 

در واقع، جهان مستقل از وجود ما و . كند و هم زبان ما خارجي از ساختاري مشخص پيروي مي

  .ن ماستزبا

كند و هر دو مفروض خود  اش عدول مي ويتگنشتاين در دورة دوم فكري خود، از ديدگاه قبلي   

دار تصويرسازي از  اين دو مفروض عبارت بود از اول اينكه زبان عهده. برد را زير سؤال مي

  .شود ترين ابزار تحليل زبان محسوب مي واقعيت است و دوم اينكه منطق مهم

هاي  هرست و پيترز به عنوان فيلسوفان تحليلي مكتب لندن تحت تأثير انديشهاز آنجايي كه 

ويتگنشتاين بودند و از جهتي ديگر، از مدافعان ليبراليسم آموزشي در قرن معاصر هستند، لذا 

رسد، زيرا مكتب لندن تحت تأثير  هاي اين دو فيلسوف ضروري به نظر مي بررسي انديشه

لسوف تحليلي قرن بيستم بوده است به طوري كه پيترز از تحليل هاي ويتگنشتاين، في انديشه

اشكال «از » اشكال دانش«مفهومي در آثار خود استفاده كرده است و هرست نيز در ارائة نظرية 

هاي اين دو فيلسوف ضروري به نظر  ويتگنشتاين متأثر بوده است، لذا بررسي انديشه» زندگي

  . رسد مي

  

  پيترز. ج

از جمله كساني است كه وظيفة فلسفة تعليم و تربيت را به بررسي نظريه يا  23يترزريچارد ستنلي پ

اي براي فلسفه قائل  كند و در حوزة عمل تعليم و تربيت، وظيفه رشتة تعليم و تربيت محدود مي

باقري و عطاران (و نوردنبو ) 171: 1377بهشتي (اما فيلسوفاني ديگر، از جمله فرانكا . نيست

كنند و اساساً،  وجو مي ستند كه بخشي از وظيفة فلسفه را در حوزة عمل جسته) 16: 1376

  .عالوه بر اعتقاد به فلسفة رشتة تعليم و تربيت به فلسفة عمل تعليم و تربيت هم اعتقاد دارند

بررسي آراي فيلسوفان تعليم و تربيت عالوه بر ايجاد بصيرت در عرصة نظريه و عمل تعليم و 

هاي نظري، اهداف و وسايل و روشن شدن مفاهيم پيچيدة مرتبط با  سشتربيت، در باب پر
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افزا و روياني  تواند عرصه را براي جاري شدن جريان هم هاي نظري و هنجاري، مي پرسش

وي يكي از فيلسوفان . پيترز يكي از فيلسوفان تعليم و تربيت معاصر است. گفته هموار كند پيش

پيترز . او در حوزة تعليم و تربيت تأثيراتي مهم داشته است شاخص فلسفة تحليلي است كه فعاليت

در فلسفة تحليلي، هدف، . فيلسوفي تحليلي است و رويكرد او، رويكرد تحليل مفهوم است

شود كه  دستيابي به اين هدف فقط زماني حاصل مي. است 24دستيابي به فهم زبان و صور زندگي

آيد كه به كاربرد  ئل فلسفي وقتي به وجود ميمسا. روش كاربرد جمالت و عبارات بررسي شود

 Wittgenstein: 56(توجهي شود، چرا كه فهم غلط زبان پاية مسائل فلسفي است  زبان بي

1953.(  

ها و روابط آنها با  وقتي كه معاني واژه. پردازد فلسفة تحليلي به كار توضيح و تبيين مفاهيم مي   

آورده است، پس بهتر است به اين  راي فهم ما پديد مييكديگر، مشكالتي پيچيده و گسترده را ب

آيد، لذا فلسفه سهمي  اين مسائل هنگام تدوين اصول تعليم و تربيت پديد مي. مسائل پرداخته شود

  ).45: 1377بهشتي (هاي تعليم و تربيت دارد  مهم در بحث

كار . بررسي كرده استپيترز در آثار خود، اهداف تعليم و تربيت و مفهوم انسان فرهيخته را    

. شود تحليل پيترز در زمينة اهداف تعليم و تربيت يكي از آثار مهم در قرن حاضر محسوب مي

اهداف تعليم و اساساً، بررسي مفهوم هدف تعليم و تربيت در قرن بيستم، با چاپ اثري به نام 

و ) 1916(ن ديويي از جا دموكراسي تعليم و تربيتو نيز چاپ ) 1917( 25وايتهد. ن. از آ تربيت

، بيش از پيش عميق و گسترده شد 1960پس از آن، با كار تحليلي پيترز در اين زمينه در دهة 

  ). 47: 1378هايدون (

برانگيز  هاي او تأمل پيترز يكي از مدافعان تعليم و تربيت ليبرال است و در اين زمينه، انديشه   

محورهايي اساسي هستند كه پيترز  28فرهيخته و انسان 27و اهداف تعليم و تربيت 26مفهوم. است 

 29رويكرد پيترز رويكردي تحليلي است، لذا او با توجيه. در آثار خود به آنها پرداخته است

هاي  تعليم و تربيت، ارائة معيارهايي براي بازشناسي فعاليت 31و غيرابزاري 30هاي ابزاري نگرش
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 32»اصالح«ربيت و مقايسة آنها با مفاهيمي مانند تعليمي و تربيتي از غير آن، تحليل واژة تعليم و ت

تعليم و تربيت و تحليل محتوا و فرايند آن و همچنين، تحليل  33تحليل وظيفة موفقيت» پزشكي«و 

، درصدد روشن كردن مفهوم تعليم و 34»ورود به فرهنگ«فرايند تعليم و تربيت به عنوان فرايند 

انسان فرهيخته به عنوان آرمان تعليم و تربيت، يكي  تحليل مفهوم. تربيت و قلمرو آن برآمده است

تنيدگي وظيفه و موفقيت در تعليم و تربيت  هاي مهم پيترز است كه از رهگذر آن، درهم از تحليل

هاي انسان فرهيخته به عنوان شالودة اهداف  شود و ويژگي و توأم بودن آنها با ارزش آشكار مي

  ).1384نامي (دوين برنامة درسي را تحليل كرده است كلي، جزئي و عيني تعليم و تربيت و ت

داند  او معلم را انساني غيرفرهيخته مي. پيترز نسبت به تعليم و تربيت ديدگاهي غيرابزاري دارد   

كه موظف است با درك هوشمندانة اوضاع و موقعيت متعلمان، صور گوناگون دانش را با 

تعليم و تربيت فرايندي است . اي دروني آنها انتقال دهده هاي مبتني بر آگاهي، اراده و انگيزه روش

رود و ميان  كه هدفي وراي خود ندارد و جريان وظيفة موفقيت در آن، تنيده در يكديگر، پيش مي

اين . انسان فرهيخته آرمان تعليم و تربيت است. هدف، روش و محتوا جدايي مطلق وجود ندارد

پروراند و با فرهنگ  اده و مسئوليت خود را در پرتو عقل ميانسان در پرتو عقل، اخالق، عاطفه، ار

شود و با ورود به فرهنگ و دست يافتن به صورت مطلوب زندگي، زنده بودن صرف را  آشنا مي

پيترز يكي از شروطي را كه براي فرد فرهيخته قائل ). 1384نامي (كند  به كيفيت زندگي مبدل مي

فرد . شود اندوز و فرهيخته قائل مي جالبي ميان فرد دانش او تمايز بسيار. نامد است، تحول مي

اندوز فقط مبادرت به حفظ اطالعات كرده است، ولي فرد فرهيخته متحول شده است  دانش

  ).135: 1384زيباكالم (

با توجه به ديدگاه پيترز و هرست، كه هر دو از سياستگذاران مكتب لندن در انگلستان به    

مفهوم تعليم و . كنند ديدگاه اين دو فيلسوف را با هم يكسان فرض مي آيند، اغلب، حساب مي

تربيت ليبرال از ديدگاه اين دو فيلسوف نقاط اشتراكي دارد، ولي به طور اساسي، اختالفاتي بين 

اين دو انديشمند در اصطالحات آغازين و رابطة بين كليت آموزش و پرورش با آموزش و 

  .پرورش ليبرال وجود دارد

نخست آنكه وي هم همچون هرست، . كند پيترز سه تعبير از تعليم و تربيت ليبرال را مطرح مي   

وي نيز عقالنيت . كند اي تلقي كردن تعليم و تربيت ليبرال مخالفت مي با ابزاري بودن و حرفه
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كند و كسب دانش براي انسان را از روي كنجكاوي و  ترين ماهيت او تلقي مي انسان را اساسي

داند و  تعليم و تربيت ليبرال را به عنوان ارزشمند بودن في نفسة كسب دانش مي. داند ه ميعالق

دليل آموختن و مطالعه را براي مربيان، جداي از فوايدي كه احتماالً بر آن مترتب است، در خور 

رال نوعي دوم آنكه پيترز تعليم و تربيت ليب. داند، نه به دليل غايات بيروني آن مطالعه و پژوهش مي

كند و بين تعليم و تربيت ليبرال  گرايي را در آن نفي مي داند و تخصص تعليم و تربيت عمومي مي

آموزي را به نهادهايي به غير از نهادهاي تعليم و تربيت  شود و حرفه آموزي تفاوت قائل مي و حرفه

داند و آزادي  رد آزاد ميسوم آنكه پيترز هدف از تعليم و تربيت ليبرال را پرورش ف. داند مربوط مي

اين سه تعبير در ديدگاه همة فيلسوفان . داند فرد را داشتن حق انتخاب با استدالل و انديشه مي

اختالف مهم بين ). 119ـ  116: 1379پيرحياتي (مكتب لندن، از جمله هرست مطرح است 

، كليت تعليم و هرست و پيترز در مفهوم تعليم و تربيت ليبرال است كه هرست، برخالف پيترز

اي كه دربارة تعليم  ذكر نكته).         Yoo 2001: 616(داند  تربيت را با تعليم ليبرال يكسان نمي

آموزي و تأكيد بر ارزشمند بودن في نفسة دانش ضروري  و تربيت ليبرال و مخالفت آن با حرفه

به هيچ وجه در هاي فني و توفيقات اجتماعي  است اين است كه ذهن فلسفي با كسب مهارت

ترين خير؛  نگرد، به عنوان بزرگ تضاد نيست، بلكه با ديدگاه غيرابزاري و غيرمادي به دانش مي

پس آنچه در . يابد يعني با رشد ذهن فرد به خيرهاي ديگر مانند تأمين زندگي و شغل نيز دست مي

از سويي ديگر،  .تواند مخالف هدف باشد برانگيز است اينكه محصوالت جانبي نمي اينجا تأمل

دانش به محض ابزار شدن ممكن است بشر در جهت اهداف نابخردانه و غيراخالقي از آن استفاده 

آموزي و تعليم  در اين زمينه، الزم است به نظر ابن سينا توجه شود كه وي هر چند بين حرفه. كند

هاي جامعه الزم و تربيت تفاوت اساسي قائل است، اما اولي را براي امرار معاش و رفع نياز

داند و اين  كه دومي را وسيلة ورود به عالم انسانيت و تقرب به درگاه احديت مي داند درحالي مي

اي است كه بسياري از متفكران غربي، از جمله ديويي، از آن غفلت كرده و هر دو را يكسان  نكته

  ).20: 1384زيباكالم و حيدري (اند  فرض كرده

توان گفت كه پيترز نسبت به تعليم و تربيت ديدگاهي غيرابزاري  صه، ميبنابراين، به طور خال   

به نظر وي، تعليم و تربيت . داند او هدف تعليم و تربيت ليبرال را انساني فرهيخته مي. دارد

فرايندي است كه هدفي وراي خود ندارد و جريان وظيفه ـ موفقيت در آن، تنيده در يكديگر پيش 

اي تلقي  او با ابزاري بودن و حرفه. وش و محتوا جدايي مطلق وجود نداردرود و ميان هدف، ر مي

كند و تعليم و تربيت ليبرال را به عنوان ارزشمند بودن  كردن تعليم و تربيت ليبرال مخالفت مي
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داند و دليل آموختن و انجام مطالعه را براي مربيان، جداي از فوايدي كه  نفسة كسب دانش مي في

  .داند، نه به دليل غايت بيروني آن ن مترتب است، در خور مطالعه و پژوهش مياحتماالً بر آ

  

  هرست. د

آيند كه مكتب فلسفة تحليلي تعليم  گذاران مكتب لندن به حساب مي هرست به همراه پيترز، بنيان

رال وي تعليم و تربيت ليب. اين مكتب را بنيان نهادند 70و  60آنان در دهة . و تربيت در بريتانياست

كند كه هر يك از اشكال دانش، داراي مفاهيم ويژه و  را بر اساس اشكال متمايز دانش مطرح مي

  .معيار صدق مربوط به خود است

نظرية اشكال دانش وي، . هايي خاص در باب هنر، دانش، اخالق و مذهب دارد هرست ديدگاه   

، انتقادهايي را دربارة 80ر دهة وي در اواخ. به خصوص در برنامة درسي، بسيار پرنفوذ بوده است

كند و ديدگاه جديدي را در باب محتواي تعليم  عقالنيت بيش از حد در نظرية اول خود مطرح مي

  .كند و تربيت جايگزين اشكال دانش مي

به نظر هرست تعليم و تربيت ليبرال همچون شعاري تلقي شده است كه بر حسب جايگاه و    

وي . شود، مفاهيم و معاني متفاوتي را به خود اختصاص داده است موقعيتي كه در آن ظاهر مي

توان آن را آموزش تخصصي  اي نيست و نمي معتقد است كه تعليم و تربيت ليبرال، آموزش حرفه

  ).Hirst 1974: 31(علمي به حساب آورد 

تعدادي از  از ديدگاه هرست، ريشة تفكر يونان دربارة تعليم و تربيت ليبرال به طور گسترده، در  

ابتدا، بحث اهميت دانش براي ذهن و سپس ارتباط . هاي فلسفي به هم مرتبط نهفته است آموزه

دربارة بخش نخست، اعتقاد بر اين است كه تعليم و تربيت . شود بين دانش و واقعيت مطرح مي

قعي ذهن كند، زيرا ماهيت وا ليبرال، فعاليت ويژه و ممتاز ذهن را براي پيگيري دانش ترغيب مي

  .طلبد چنان است كه همواره دانش را مي

اش نائل  شود، زيرا دانش او را به هدف مناسب شايسته ذهن انسان با دستيابي به دانش ارضا مي   

پس پيگيري دانش، جنبة خوب و مثبت ذهني است و در نتيجه، عاملي اساسي براي هر . كند مي

ها، دستيابي به دانش نه تنها دستيابي به جنبة  زهدر واقع، در اين آمو. زندگي سعادتمندانه است

اي براي نائل شدن به يك زندگي سعادتمندانه  آيد، بلكه وسيلة عمده خوب ذهن به حساب مي

بشر چيزي بيش از يك ذهنيت ناب و خالص است، ولي با وجود اين، ذهن اصلي و . خواهد بود

  . كند دهي مي را به طرزي صحيح جهتاين دانش است كه كل هستي انسان . متمايز از وي است
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كارگيري صحيح عقل و منطق به شناسايي ماهيت اساسي خيرها مبادرت  از سويي، ذهن با به   

در نتيجه، ديگر . ورزد و قادر است درك كند كه نهايتاً، چه چيزي واقعي و تغييرناپذير است مي

تمام تجارب و . وك زندگي كندنيازي نيست كه انسان مطابق با ظواهر فريبنده و عقايد مشك

زندگي و افكار انسان به وسيلة حقيقت محض و دانشي كه با واقعيت مطلق ارتباط دارد قابل 

به عالوه، روش خاصي كه در آن، عقل به عنوان عامل كسب دانش . گيري است مالحظه و شكل

مراتبي  لسلهشود كه در سطوح مختلف، به صورت س شود، به درك كلي بشر منجر مي ارائه مي

از دانش مربوط به اجسام گرفته تا دانش كل بشر، در يك . شود ريزي و سازماندهي مي پي

دهد، با  گيرد و الگويي از آن، كه دانش را تشكيل مي چارچوب و طرح جامع و هماهنگ جاي مي

  ).Hirst 1974: 31ـ  32(يابد  درك ابعاد و ظواهر بسيار متفاوت واقعيت تحول مي

اين، هرست براي توجيح و تعريف تعليم و تربيت ليبرال به دو آموزة اساسي در ليبراليسم بنابر   

  : پردازد آموزشي يونان مي

در واقع، ماهيت ذهن و . ويژگي دانش چنان است كه براي ذهن، اهميت وافر دارد .1

كسب دانش ذهن را . شود كه در جستجوي دانش باشد فعاليت ويژة آن موجب مي

پس جستجوي دانش، طلب . رسد ، زيرا ذهن به هدف غايي خود ميكند خشنود مي

بر . خشنودي براي ذهن است و عنصر الزمي براي شادمانه زيستن و سعادتمندي است

. شود كه انسان از حيوان متمايز شود اساس عقايد فلسفي يونان باستان، عقل موجب مي

ذهن انسان هم داراي هاي جهان براي منظوري خلق شده است،  همان طور كه پديده

  .آيد هدفي غايي است كه همان رسيدن به عقالنيت است كه با كسب دانش به دست مي

بر اساس دومين آموزه، ذهن انسان قادر به شناسايي اشيا و اموري است كه ازلي و  .2

. تواند واقعيت را دريابد كه از عقل استفادة صحيح بكند واقعي هستند و در صورتي مي

ت كه انسان بر اساس ظواهر فريبنده و عقايد مبهم و مشكوك زندگي پس نيازي نيس

بنابراين، بر اساس اين آموزه، بر دانش مبتني بر واقعيت تأكيد شده است و تجارب . كند

و افكار انسان به وسيلة حقيقت محض و نيز دانشي كه با واقعيت مطلب در ارتباط 

 .گيري است باشد، قابل مالحظه و شكل

نخست آنكه تعليم و : يابد رتيب، هرست به توجيه براي تعليم و تربيت ليبرال دست ميبدين ت   

. هاي گذرا و ناپايدار تربيت ليبرال بر اساس واقعيت است نه بر اساس عقايد نامشخص و ارزش

خود، از فضايل متمايز انسان است، چون ويژگي ذهن انسان چنان است   دوم آنكه دانش به خودي
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آورد و به  در جستجوي دانش است و غايت خود را با كسب دانش به دست ميكه همواره، 

سوم آنكه تعليم و . اي متربيان سروكار ندارد رسد و از طرفي، با مسائل شغلي و حرفه خشنودي مي

فهمد كه چگونه به زندگي  شود كه درك بشر مي تربيت ليبرال براي آن ضروري محسوب مي

 ).Hirst 1974: 31(سعادتمندانه برسد 

اند  ها به طور مكرر، دربارة انواع دانشي تفكر كرده هرست معتقد است كه از زمان يونانيان، انسان   

اند كه تعريف و توجيه آن بر حسب  اند و خواستار نوعي تعليم و تربيت بوده كه به آنها دست يافته

نياز جامعه و حرص ماهيت و اهميت خود دانش باشد، نه بر حسب نياز و تمايالت متربيان، 

از ديدگاه هرست، مفهوم تعليم و تربيت ليبرال از زمان ارسطو ). Hirst 1974: 32(سياستمداران 

به بعد، دستخوش تغييرات زيادي شد و براي مثال، هنگامي كه مفهوم ليبرال با اشكالي از 

  .گرايي مطرح شد، از مسيري منحرف شد كه ارسطو به آن اشاره داشت طبيعت

گيرد كه تعليم و تربيت ليبرال با پيگيري  هاي يوناني ذكر شده، نتيجه مي ست بر اساس آموزههر   

اي مستقيم دارد و در واقع، اساس تعليم و تربيت ليبرال خود دانش است و بحث او  دانش رابطه

بدين ترتيب كه كسب . اي منطقي بين مفهوم ذهن و دانش وجود دارد رود كه رابطه چنين پيش مي

بدين ترتيب، تعليم و تربيت ليبرال رشد ذهني را هدف خود . نش براي رشد ذهن الزامي استدا

شود، ولي به نظر  دهد و بنابراين، قلمرو و محتواي ذهن به وسيلة خود دانش تعيين مي قرار مي

 Yoo: 616(رسد  شناسي رئاليسم كالسيك كمتر متقاعد كننده به نظر مي هاي معرفت وي، بحث

راي مثال اگر دانش به عنوان ابزار درك واقعيت نگريسته نشود، بلكه به عنوان ابزار براي ب). 2001

درك تجربه باشد، پس چه چيزي هست كه جانشين طرح و برنامة موزون و هماهنگ و تسلسلي 

ثانياً، اگر ارتباط دانش با . دانش شود كه طرح و الگوي مناسب را به تعليم و تربيت ارائه دهد

در نظر گرفته شود و از سوي ديگر، واقعيت براي رشد ذهن مهم باشد و رشد ذهن هم واقعيت 

توان تعليم و تربيت را با جوانب  اي خوب، الزم و ضروري باشد، پس چگونه مي براي زندگي

  در اينجاست كه هرست براي پاسخ به اين سؤاالت به بررسي گزارش. دانش در نظر گرفت

برگزار شد و گزارش بر اساس آن به تصويب  60ون هاروارد در دهة كميسي. پردازد هاروارد مي

بر حسب : در اين همايش، تالش شد مفهوم تربيت ليبرال را به دو گونه ارائه شود. رسيد

اي كه تعليم و تربيت ليبرال بايد آنها را پديد آورد و نيز بر حسب انواع مختلف  هاي ذهني مشخصه

ولي ارتباط دقيق بين اين دو عامل روشن . بايد با آنها مرتبط شود دانش كه تعليم و تربيت ليبرال

ابتدا سه حوزة . آيد حال آنكه مشخص است كه اين دو، تصاوير يكديگر به حساب مي .نيست

در واقع، در اين . دانش، شامل علوم طبيعي، علوم انساني و علوم اجتماعي، در نظر گرفته شد
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برال، به عنوان نوعي تعليم و تربيت عمومي، پرورش هاي تعليم و تربيت لي گزارش، هدف

از سوي ديگر، . گانه است هاي خاص ذهن، با توجه به اين علوم سه ها و نگرش توانايي

اي كه تعليم و تربيت ليبرال قرار است براي رشد و تعالي آنها  هاي ذهني خصوصيات و ويژگي

كه شامل ارتباط  35شامل تفكر اثربخشهايي  توانايي: اقدام كند، بدين گونه توصيف شده است

تفكر . ها و نظير آنها هاي ديگران است، انجام داوري مناسب و فهم بهتر از ارزش افكار با انديشه

تفكر منطقي . شود تقسيم مي 38و تفكر تخيلي 37، تفكر ارتباطي36اثربخش به سه نوع تفكر منطقي

. و استنباط جزئيات از قوانين كل است هاي خاص شامل توانايي اقتباس از جهان و عام از نمونه

تفكر ارتباطي شامل . همچنين، اين تفكر شامل تجزيه و تحليل مسئله و تركيب مجدد عناصر است

توانايي فكر كردن در سطح مناسب با هر مسئله است و ارتباط فكري مناسب با ديگران برقرار 

  .شود مي كردن است و تفكر تخيلي به شعر، اختراع و امثال آن مربوط

در گزارش كميسيون هاروارد چنين آمده است كه سه نوع افكار اثربخش، شامل افكار منطقي،    

افكار ارتباطي و افكار تخيلي، به ترتيب، به سه جنبة يادگيري علوم طبيعي، علوم اجتماعي و علوم 

مستقيماً، هاي هرست، اين نادرست است كه بتوان  ولي بر اساس بررسي. شود انساني مرتبط مي

هاي ذهني را تعيين كرد، زيرا دربارة افكار اثربخش بايد بتوان به مفهومي  استعدادها و توانمندي

هاي تجربي بسياري نياز است كه  مشترك و محل توافق عام دست يافت و در ضمن، به پژوهش

  . كرد هاي مذكور را تشخيص داد و دربارة آنها بررسي و پژوهش بتوان استعدادها و توانمندي

آفرين بشود،  در واقع، از ديدگاه هرست، اين گونه تفكيك كميسيون هاروارد ممكن است مشكل   

و اگر چنين . هاي علوم مذكور در هر تفكري به كار رود زيرا ممكن است هر كدام از شاخه

زيرا براي اثبات وجود . مشكلي به طور جدي رفع شود، مشكل ديگر، ارائة شواهد تجربي است

شود، به شواهد  اي كه تحوالت ذهني را شامل مي ها و استعدادهاي ذهني و ارزيابي ن قابليتچني

پس تعيين مشخصة تعليم و تربيت ليبرال، با توجه به چنين . اي نياز خواهد بود تجربي قوي

با وجود اين، يكي از نتايج مطلوب اين . كننده باشد نتايجي، در كميسيون، ممكن است گمراه

آن است كه تعليم و تربيت ليبرال بايد بر اساس دانش بسط و گسترش يابد، البته منظور، كميسيون 
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هاي پيچيدة تجربيات انساني است  اي از اطالعات نيست، بلكه منظور از آن، راه و روش مجموعه

  ). Hirst 1974: 33(توان آنها را كسب كرد  كه هم معين است هم از طريق يادگيري مي

، بر اساس همين معيارها، اشكال دانش »تعليم و تربيت ليبرال و ماهيت دانش«لة هرست در مقا   

رياضيات، علوم فيزيكي، علوم انساني، دين، فلسفه، اخالق، تاريخ، ادبيات و : برد را چنين نام مي

به نظر او، ممكن . او در اين مقاله نسبت به در نظر گرفتن شكلي از دانش ترديد دارد. هنرهاي زيبا

ت هر آنچه در متون ديني مطرح شده است، در صورتي كه جنبة دانشي داشته باشد، در واقع، اس

هر چند هرست در پيشنهاد خود در ). Hirst 1974: 46(هاي ديگر دانش متعلق باشد  به حوزه

گويد، بر اين باور نيست كه بتوان آن را همچون  باب اشكال دانش، از دانش ديني سخن مي

ي از دانش در نظر گرفت، بلكه وي بر اين نظر است كه دانش ديني ممكن است ا صورت جداگانه

هاي مربوط به اشكال ديگر دانش است  اي از دانش چيزي از نوع دانش جغرافيا باشد كه مجموعه

اي نيست  بنابراين، هرست معتقد است كه تعليم و تربيت ليبرال، آموزش حرفه). 57: 1380باقري (

اعتقاد هرست دربارة اهميت دانش . آموزش تخصصي علمي به حساب آوردتوان آن را  و نمي

براي ذهن بر اين است كه تعليم و تربيت ليبرال فعاليت ويژه و ممتاز ذهن را براي پيگيري دانش 

و دربارة ارتباط . طلبد كند، زيرا ماهيت واقعي ذهن چنان است كه همواره دانش را مي ترغيب مي

گويد كه دستيابي دانش نه تنها دستيابي به جنبة خوب ذهن به حساب  بين دانش و واقعيت مي

از سويي، ذهن . اي سعادتمندانه خواهد بود اي براي نائل شدن به زندگي آيد، بلكه وسيلة عمده مي

ورزد و قادر  با به كارگيري صحيح عقل و منطق، به شناسايي ماهيت اساسي خيرها مبادرت مي

  . چه چيزي واقعي و تغييرناپذير است است درك كند كه نهايتاً،

  

  گيري بحث و نتيجه

هاي فلسفه، كاري است كه از زمان سقراط و با سقراط وارد عالم  تحليل به عنوان يكي از جنبه

به عالوه، در طي تاريخ فلسفة بعد از سقراط، افالطون، ارسطو، دكارت، كانت و . فلسفه شده است

با وجود اين، در . اند كرده ن خود، از روش تحليل استفاده ميفيلسوفان ديگر نيز در كار فلسفيد

در انگلستان، جنبش  41و راسل 40در آمريكا، و مور 39پايان قرن نوزدهم، فيلسوفاني همچون پيرس

                                                
٣٩
 . Pierce          

٤٠
 .Moore            

٤١
. Russell                
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اين نگرش در جريان تحول و تطور خود، اشكال . در فلسفه را بنياد نهادند 42و نگرش تحليلي

گرايي منطقي، تحليل زبان،  ري از قبيل اتميسم منطقي، اثباتهاي ديگ مختلفي پيدا كرده و با نام

  . گرايي منطقي و فلسفة تحليل منطقي خوانده شده است تجربه

 43هرست. اند، فعاليت تدريس است هايي كه فيلسوفان تحليلي زياد به آن پرداخته يكي از زمينه   

وي در . را نشان داده استهاي مختلف تدريس  نياز به پژوهش تجربي دربارة مؤثر بودن روش

هايي است كه ساير  اشاره به مفهوم تدريس، معتقد است كه بايد ديد، تدريس داراي چه ويژگي

هرست معتقد است كه تدريس ماهيتاً، فعاليتي است كه . ها را ندارد هاي معلم آن ويژگي فعاليت

  . ممكن است اشكال مختلف داشته باشد

اما اگر يادگيري مطلوب تنها . جود آورندة يادگيري مطلوب باشدتدريس موفق معموالً، بايد به و

. تواند از طريق شرطي كردن و تلقين نيز حاصل شود معيار و مالك تدريسي خوب باشد، مي

بنابراين، براي اينكه تدريس با شرطي كردن و تلقين يكي انگاشته نشود، بايد به سبكي خاص ارائه 

بدين ترتيب، . اشد و به تفكر دربارة موضوع تدريس بپردازدشود كه در آن، يادگيرنده فعال ب

توان  ها و معيارهايي است كه در نتيجة كاربرد آن مي هاي تدريس در حقيقت، همانند مالك سبك

گفت كه هدف نهايي تدريس ايجاد تغييرات مطلوب در يادگيرنده است، به شرطي كه به سبك و 

د و خودكاري او را از وي سلب نكند و موجب رشد تفكر سياقي به كار رفته باشد كه آزادي شاگر

  . و فهم او شود

كنند كه اصطالحاتي مانند برنامة درسي  نيز خاطر نشان مي 44گراني مانند ريچارد پرينگ تحليل   

شود كه  هاي درسي و آموزشي چيزي تلقي مي برنامه. كننده است جامع و هماهنگ، ماهيتاً، گمراه

رسد كه امروزه، غايات از خود  يات معين وضع شده است، ليكن به نظر ميبراي دستيابي به غا

ريزي درسي و آموزشي غالباً،  گران معتقدند كه برنامه تحليل. گيرد برنامة آموزشي سرچشمه مي

توان  هاي آموزشي مي تنها دليل منطقي، كه در بسياري از برنامه. گيرد بسيار سطحي و بد انجام مي

در اين زمينه آن اندازه كه زبان ناقص، معاني پيچيده و مقاصد مبهم . هنگي استيافت، سوگيري فر

هاي آموزشي و درسي كنوني را با مالحظة  ما نه تنها بايد برنامه. دخيل است، افراد مقصر نيستند

اين مسائل بررسي كنيم، بلكه بايد نگرش نقادانة مداوم نسبت بازسازي برنامة آموزشي را ترويج 

  . در آن، مفاهيم و مقاصد روشن و آشكار باشد كنيم كه

                                                
٤٢
 .Analytic            

٤٣
 . Paul Hirst    

٤٤
 . Richard Pring  
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ترين مسائل فلسفي دربارة برنامة آموزشي و هماهنگي آن عبارت است  گويد كه مقدم پرينگ مي   

هاي مطرح شده دربارة دانش،  يعني بايد ديد كه فرض. از اينكه مفاهيم دخيل در آن مشخص شود

حتي بايد وحدت ساختاري . شود چگونه عنوان ميانواع دانش و ارتباطات دروني بين انواع دانش 

شود كه هر نوع دغدغه نسبت به برنامة درسي،  به اين ترتيب، مالحظه مي. زبان نيز مشخص شود

متأسفانه امروزه، . رود هاي هفتگي مدارس فراتر مي از گنجاندن موضوعات مختلف در برنامه

دانند و به سؤاالت عميق مربوط به آن  ميبسياري از مردم اصالح برنامة درسي را بسيار محدود 

هاي فلسفي توجه بيشتري مبذول داشت  گران معتقدند كه بايد به جنبه تحليل. كنند كمتر توجه مي

دانش و معرفت نزد پيترز و هرست جايگاه . و افراد را به تالش بيشتر در اين زمينه واداشت

ا تأكيد بر ارزش ذاتي دانش، نگرش ب) پيترز و هرست(متفكران مكتب لندن . اي دارد ويژه

دانند و با تفكيك دانش ذاتي و ابزاري، آنچه را كه از هر  سودجويانه داشتن به آن را مردود مي

  .نظام تربيتي انتظار دارند، پرداختن به دانش و معرفت ذاتي است

اند و  قائل بودهنخستين فيلسوفان تعليم و تربيت ليبرال، تفاوت اساسي بين دانش ذاتي و ابزاري    

به اين ترتيب، به دوگانگي دانش . دانستند يكي را شايستة آزادگان و ديگري را مناسب بردگان مي

در حقيقت، وي ضمن مردود . بندي اشكال دانش پرداخته است هرست به طبقه. كردند توجه مي

را كه بشر  او معتقد است دانشي. دهد دانستن وحدت و يگانگي دانش، به انواع دانش توجه مي

وي صور يا اشكال . كسب كرده است، قلمرو و اشكالي دارد كه به طور منطقي، متمايز از هم است

داند و از رياضيات، علوم فيزيكي، علوم انساني، تاريخ، علوم  هاي متمايز دانش مي دانش را رشته

  . كند گانة دانش ياد مي ديني، ادبيات و هنرهاي زيبا و فلسفه به عنوان اشكال هفت

هاي مختلفي از دانش وجود دارد كه هر يك، با مفاهيم خاصي  هرست و پيترز معتقدند كه حيطه   

اي است؛ مثالً در منطق صوري و رياضيات  سروكار دارند و طريق آزمودن هر يك نيز طريق ويژه

آنها را توان قضاياي  را، كه مفاهيم آنها ناظر بر روابط انتزاعي معيني است، از طريق قياس مي

در مقابل، ديويي انواع مختلف معرفت را به . شود ولي علوم فيزيكي با مشاهده بررسي مي. آزمود

وي روشي را كه در علوم تجربي به كار . يك نوع آن تحويل كرده است، معرفت علمي و تجربي

توان به  هاي معرفتي، مي كند كه در همة زمينه اي معرفي مي گرفته شده است، به عنوان روش يگانه

  .آن اعتماد كرد

شود و اين دو قلمرو را از  آموزي تفكيك قائل مي و مهارت) فرهيختگي(پيترز بين تربيت يافتن    

البته، همة انديشمندان و مربيان ليبرال به يك ميزان بر اين تمايز و جدايي اصرار . كند هم جدا مي

ه طور كامل، از جريان تعليم و تربيت آموزي را ب اي و مهارت افالطون تربيت حرفه. ورزند نمي
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ديويي . كه ارسطو در اين زمينه مشابهت بيشتري با نگرش پيترز دارد كند، درحالي حذف نمي

او آنچه را ما امروز . كند و آزاد مرزبندي مي) يدي(گويد كه ارسطو بين تربيت پست  مي) 1965(

شود، او در  دامي كه به آنها عمل ميناميم، ما سازي مي هنرهاي زيبا، موسيقي، نقاشي و مجسمه

ورزد، حال آنكه برخي  هرست، بر اين تفكيك اصرار مي. دهد همان طبقة هنرهاي پست جاي مي

مربيان و انديشمندان قرن بيستم آمريكا، مانند بابيت، هاچينز و آدلر، نه تنها مسائل كار و فناوري را 

به هر طريق، نظرية تربيتي خود را با كار و تأثير گيرند، بلكه سعي دارند  به طور كامل ناديده نمي

بابيت با گسترش معناي كار، سعي در تلفيق آن با تعليم و تربيت . آن در زندگي مرتبط كنند

كوشيد تا نشان دهد كه هدف تعليم و تربيت ليبرال، مغاير و به طور كامل  هاچينز هم مي. داشت

  .جدا از كار نيست

دهد كه به طور  اي نشان مي ها و مطالب تربيت حرفه و نيز موضوعبررسي محتواي آموزشي    

شود، متشكل  هاي مختلف ارائه مي اي، كه در چارچوب رشته هاي آموزش تربيت حرفه كلي، برنامه

مانند ادبيات، تاريخ، بينش ديني، زبان انگليسي، (يكي دروس عمومي . از دو دسته دروس است

ي و مهارتي كه بخش چشمگيري از برنامة درسي را تشكيل و ديگري دروس تخصص...) عربي و 

محتواي دروس عمومي هيچ گونه ارتباطي با دروس تخصصي و مهارتي ندارد، بنابراين، . دهد مي

در مجموع، . شود، دانش مهارتي و تخصصي است اي، آنچه بيشتر بدان توجه مي در تربيت حرفه

رال مطرح است، توجه به انواع دانش و نيز تمايز بين آنچه در ديدگاه فيلسوفان تعليم و تربيت ليب

اين تمايز خود را در قالب تفكيك ارزش ذاتي و ابزاري دانش، تعليم . دانش نظري و عملي است

  . كند هاي درسي آشكار مي آموزي و نيز نظريه و عمل در برنامه و تربيت و مهارت

يات، تاريخ و به طور كلي، علوم انساني را هاي دانشي مانند شعر، ادب پيترز و هرست فايدة زمينه

كند كه انسان فرهنگ خود را  ها كمك مي اين رشته. دانند تقويت نيروي نقد و بصيرت انسان مي

درك و جايگاه خود را در جهان تعيين كند و نيروي تعقل را در جهت زندگي هوشمندانه اعتال 

روشن . لوم انساني بايد اولويت داشته باشدبه همين دليل، در هر نظام آموزشي، مطالعات ع. بخشد

  . تر است اي، از نظر شهروندي، نيز وجودشان براي اجتماع با ارزش است كه چنين افراد فرهيخته

اي در مقايسه با آموزش نظري، هميشه پايگاه و  نزد فيلسوفان تحليلي مكتب لندن، تربيت حرفه   

حايگاه بر اهميت آموزش نظري با آموزش عمومي در داشته است كه اين   تر و نازل منزلتي پايين

رسد كه  هاي مطرح شده، چنين به نظر مي با توجه به نظريه. نظام تعليم و تربيت كشور داللت دارد

جريان فكري حاكم بر مجموعة آموزش و پرورش و نظام آموزش عالي كشور، همان انديشة 

نيز اهميت معرفت يا دانش نظري در مقابل  فيلسوفان تحليلي، يعني جدايي دانش نظري و عملي و
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فيلسوفان تحليلي مكتب لندن بيشتر بر بعد عقالنيت انسان تأكيد . مهارت يا دانش كاربردي است

كنند و  هاي تدريس گروهي نيز موافق نيستند و بيشتر بر كارهاي انفرادي تأكيد مي دارند و با روش

در حال حاضر، در نظام آموزش عالي كشور، . ر دارنددر واقع، در اين زمينه، در مقابل ديويي قرا

هاي تربيتي فيلسوفان تحليلي در  شود و اين با روش هاي مشاركتي و گروهي تأكيد مي بر روش

  . تناقض است

هايي است كه  آموزش و پرورش مجموعه فعاليت) پيترز و هرست(از نظر فيلسوفان تحليلي    

ها  رفداران اين مكتب، كيفيت آموزش به چگونگي آموختهنفسه، ارزشمند هستند و از نظر ط في

در نزد پيترز و هرست، در نظام آموزش و پرورش، برخالف نظام آموزش و پرورش . بستگي دارد

پراگماتيسمي، انتقال معلومات، به ويژه معلومات نظري، بالمانع و بلكه مطلوب است و منظور از 

پيترز دو معيار براي تعليم و تربيت عرضه كرده . نيستيادگيري، انباشتن ذهن از اطالعات نظري 

يكي، دانش توأم با بينش و فهم؛ يعني اينكه بتواند ديد متعلم را نسبت به امور تغيير دهد و : است

ديگري، . جويي را در فرد ايجاد كند آگاهي و بينش انسان را باال ببرد و همچنين روح حقيقت

اي واحد از معرفت كافي  لومات دقيق و عميق در زمينهوسعت دانش و بينش؛ يعني داشتن مع

  .آموزش و پرورش ليبرال عالوه بر تعميق معلومات به وسعت آن نيز توجه دارد. نيست

ديويي، به عنوان نمايندة مكتب پراگماتيسم، معتقد است كه مواد و محتوا تا در عمل آزموده    

رز، از مدافعان فلسفة تحليلي، معتقد است كه كه پيت يابد، درحالي نشود، ارزش و مطلوبيت نمي

پيترز به هدف . محتواي تعليم و تربيت، به ويژه در حوزة شناختي، ارزش و مطلوبيت ذاتي دارد

گرايي، دستخوش تنوع و  نهايي قائل نيست، اما به نظر او، تعليم و تربيت به شدت مكتب پيشرفت

. و تربيت رسيدن شخص به يك مقصد نيستاو معتقد است كه هدف تعليم . تعدد اهداف نيست

شود كه  اي راضي نمي هاي مناسب شناختي يافته فقط به كسب فهرستي از مهارت شخص تربيت

. هايش را برآورده كند و او را در حل مسئلة اينجا و اكنون كمك كند نيازهايش را ارضا و خواسته

كه در آن، اعتماد به نفس و امنيت  هدف اصلي تعليم و تربيت اين است كه تربيتي را ارائه دهد

كودك تقويت شود، كودك از جبرهاي غيرضروري آزاد شود و نيازهاي او، حتي نيازهاي جنسي 

  .او، سركوب نشود

اند كه نظام آموزشي در پي آن بوده است كه ذهن انسان در همة  فيلسوفان تحليلي بر اين عقيده

هاي مختلف است؛ يعني نه تنها  درك تجربه به شيوهابعادش رشد كند و از اهداف ديگر آن، همانا 

هاي پيچيدة ذهني و هنر و  فراگيري واقعيات را دربرگرفته است، بلكه همچنين فراگيري طرح

بنابراين، . شود هاي گوناگون به منظور تعقل و قضاوت را هم شامل مي كسب فنون و مهارت
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سهولت، از نظرگاه اطالعات و فنون مجزا تواند به  هاي درسي و فهرست مطالب درسي نمي برنامه

آموختگان را تا حد امكان  ها و مطالب درسي بايد طوري ساخته شود كه دانش برنامه. تشكيل شود

  .هايي مرتبط كند كه با يكديگر ارتباط دروني دارند با جنبه

فكر و در جوامع اسالمي، مخصوصاً در نظام آموزشي كشور ما، بايد تحصيل علم و دانش و ت   

اي مادام العمر درآورند، نه براي برتري اجتماعي، شكستن سد  يادگيري را به صورت مشغله

بايد موقعيتي فراهم كرد . هاي خارج از كشور كنكور، ورود به دانشگاه و سپس جايابي در دانشگاه

ل ها قب آموختگان به خدمت به مردم فزوني يابد و همان روحية اسالمي، كه قرن كه ميل دانش

مسئوالن نظام آموزشي . باعث شكوفايي و نوآوري در علم و دانش شده بود، دوباره احيا شود

آموزان و دانشجويان را به جهتي هدايت كنند كه دانش را براي خود دانش  كشور بايد دانش

  . پيگيري كنند، كاري كه متأسفانه كمتر در كشور به آن توجه شده است

گرايي است كه در مقابل آموزش و  ي تعليم و تربيت، حرفهيكي ديگر از معضالت تاريخ   

گرايي به اين معنا كه نظام تربيتي  حرفه. شود پرورش عمومي يا آموزش و پرورش آزاد مطرح مي

هاي  ها و حرف خاصي در افراد باشد و شاگردان را از ورود به زمينه درصدد آموزش مهارت

دور نگه دارد، كاري خطرناك است كه متأسفانه  ها و سؤال از چگونگي آنها فلسفي آن مهارت

البته اين بحث به . هاي تربيتي دنيا را گرفته و به معضلي مهم تبديل شده است اكنون، گريبان نظام

گرايي تالش كند، بلكه برعكس، يكي از  معناي آن نيست كه نظام آموزشي نبايد در زمينة تخصص

گرايي بدون توجه به  مهم است اين است كه حرفه اهداف مهم آن، همين موضوع است، لكن آنچه

مباني نظري آن و نقد تخصص، و دستيابي به دانش و به ويژه، نگرش الزم در خصوص آن حرفه 

اين موضوع در فلسفة تربيتي مكتب لندن و نزد فيلسوفان . و تخصص، عمالً، كاري بيهوده است

در اسالم . مطرح شده است» كال دانشاش«بزرگ اين مكتب، به ويژه پل هرست، با طرح نظرية 

ها براي كسب و  گرايي، با توجه به نكات باال، تأكيد شده است؛ يعني بر آموختن حرفه نيز بر حرفه

كار و درآمد حالل تأكيد و كاري ثواب شناخته شده است، ولي اسارت در دام حرفه، بدون 

  . تشود و از آن نهي شده اس شناخت مشكالت آن مذموم شناخته مي

قرن بيست و يكم با معضالتي كه همراه خود دارد بر روي نظام آموزشي كشور ما نيز تأثير    

اندركاران نظام آموزش عالي كشور راهكارهايي براي برون رفت از اين  بايد دست. گذاشته است

د نفسه ارزشمن ريزي كنند؛ يعني در نظام آموزش عالي به دنبال آموزشي باشند كه في معضالت پي

  .كند است و دانش را به خاطر دانش جستجو مي
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سازمان . زند اي در نظام آموزشي كشور حرف اول را مي گرايي و تربيت حرفه امروزه، حرفه   

آموزان  هاي مختلف فني، ذهن دانش اي با ايجاد شاخه آموزشي و فني كشور در مراكز فني و حرفه

پردازد و اين با  به پرورش يك بعد تربيت ميكند و فقط  و دانشجويان را به اين سوي جلب مي

البته، فيلسوفان تحليلي مكتب لندن با اين مسئله . نظر و عقيدة پيترز و هرست همسو نيست

گرايي  آنان با تخصص. آموزي به طور كلي، از صحنة زندگي حذف شود مخالف نيستند كه مهارت

شود و از ابعاد ديگر  تربيتي توجه مي گرايي، فقط به يك بعد كنند، چرا كه در تخصص مخالفت مي

  . شود  تعليم و تربيت غفلت مي

لذا . فيلسوفان مكتب لندن به دنبال تربيت افرادي هستند كه در همة ابعاد وجودي تربيت يابد   

نظام آموزش عالي كشور با توجه به معضالت مطرح در قرن حاضر و غلبه بر بحران پيش روي 

  .آموزان و دانشجويان را در همة ابعاد وجودي پرورش دهد كه دانشنظام آموزشي، ضروري است 
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