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چكيده
هدف از پژوهش حاضر بررسي وضعيت نهاد امور پرورشي بر اساس مبـاني معرفـت شـناختي آن               

و مبـاني معرفتـي   هـا  فـرض پـيش  بر كـدامين  سيس اين نهادأتپرسش اصلي تحقيق اين است كه       . است
اين نوشته بر اين اسـت دو       تا چه ميزان قابل دفاع هستند؟       ها  فرضت؛ و اينكه اين پيش    استوار بوده اس  

دانـشي از  هـاي  اسـتقالل حـوزه   -1:عبارتند از كه   اين نهاد بوده است      تأسيس اساسي مبناي    فرضپيش
 اول، در   فـرض پـيش  بـر اسـاس      .استقالل مبادي دانشي، عـاطفي و ارادي رفتـار        -2،ارزشيهاي  حوزه
مربـوط بـه بايـدها و نبايـدهاي         ها   ارزش ي ولي حوزه  ،هاستي دانش آنچه مدنظر است واقعيت     هحوز

فرض كار انتقال دانـش  بر اساس اين پيش  . زندگي است و ميان اين دو حوزه شكاف منطقي وجود دارد          
ي عـد ارزشـي و روحـي و معنـو     متفاوت و مستقل از كاري است كه به پرورش ب    ماهيتاً آموزاندانشبه  

،  مسئول رفتار  هايل دوم، ادراك، ميل و اراده، به عنوان عام        فرضپيشبر حسب   . پردازدآموزان مي دانش
نهادهايي كه متكفل تقويـت و پـرورش        لذا  .  و نسبت به هم از استقالل برخوردارند        از هم متمايز   ماهيتاً

آمـوزش و پـرورش مـسئول       يعني بخـشي از     .  متفاوت و از هم متمايز خواهند بود       ، هستند هااين عامل 
 اول فـرض پـيش بر اسـاس     دانش و بخشي ديگر، كه در اينجا همان امور پرورشي خواهد بود،              يحوزه

در رابطه . شود ميعاطفه و ارادههاي مسئول حوزه  دوم   فرضپيش، و بر اساس     ها ارزش يمسئول حوزه 
دهـد كـه جـدايي نهـاد         مي رزش نشان تنيدگي دانش و ا   با اعتقاد به درهم    اول، اين نوشتار     فرضپيشبا  

پرورشي از نهاد آموزشي نادرست است و بر آن است كه نهاد آموزشي عالوه بر مسئوليت تعلـيم داراي      

.habib_t48@yahoo.comwww)    نويسنده مسئول(كارشناس ارشد تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت ∗

safaei_m@scu.ac.irدانشيار دانشگاه شهيد چمران اهواز                                                        ∗∗

marashi_s@scu.ac.irاستاديار دانشگاه شهيد چمران اهواز                                                    ∗∗∗



)2ي ، شماره1390، پاييز و زمستان 2-18ي ششم، سال دوره(تربيتي دانشگاه شهيد چمران اهواز،مجله علوم 8

معرفـت،  هاي  دوم نيز مقاله بر اين است كه ساحت      فرضپيش در رابطه با     .باشد مي مسئوليت تربيت نيز  
لـذا، نظـام   . هاسـت مان هر سه اين سـاحت گيري همزتربيت مستلزم درميل و اراده در هم تنيده بوده و         

.مان در نظر گيردأ را تو عقل، احساس و ارادها بايد علم، اخالق و عمل، ي-يا نظام تربيتي-آموزشي

. آموزش و پرورش ايران،مباني معرفت شناختي، امور تربيتي، امور پرورشي: كليديهاي هواژ

مقدمه

ـ اجتماعي ايران دچار تحول و  نظام سياسي1357 سال با وقوع انقالب اسالمي ايران در

 را  از جمله نهاد آموزش و پرورشدگرگوني عظيمي گشت كه تمامي نهادهاي جامعه

انقالب، نهاد هاي  متناسب با آرماندر راستاي اين تغييرات،. دستخوش تغييرات اساسي نمود

1358فندماه هنر در هشتم اسامور تربيتي، يا امور پرورشي، به دست شهيدان رجايي و با

مدارانه انجام تغييرات كيفي اساسي در نهاد امور تربيتي با رويكردي ارزش.   شدتأسيس

گيري جهت. و اهداف خود قرار دادها هاي آموزشي و درسي ايران را در سرلوحه برنامهبرنامه

 آموزشي كشور بوده اساسي اين تغييرات، الاقل آنگونه كه ادعا شده است، اسالمي كردن نظام

. نظام آموزشي از اهداف نخستين جمهوري اسالمي ايران بود» اسالمي كردن«در واقع، . است

 يك نهضت نظران، انقالب اسالمي اساساًزيرا از ديدگاه رهبران نظام و بسياري از صاحب

پذير بود فرهنگي نه امكانهاي كارگيري مكانيزمهاي آن جز با بهفرهنگي بود و پيشبرد هدف

دستگاهي ترين و طبيعيترين و از اين نظر بود كه دستگاه آموزش و پرورش مهم. و نه مطلوب

.توانست اين وظيفه مهم را به عهده بگيرد ميدانسته شد كه

اساسي مسئوالن طراز اول كشور، از جمله شهيدان هاي مشغوليبر اين اساس يكي از دل

ق خود با آموزش و پرورش ارتباط نزديكي داشتند، يعالرجايي و باهنر كه بر حسب سوابق و 

يافتن طرحي بود كه با استفاده از آن بتوانند آموزش و پرورش كشور را در اين مسير از 

 گفته نهاد امور تربيتي با ترتيباتي كه بعداًتأسيسطراحي و . توانمندي الزم برخوردار كنند

 پرورش  تحول سازماني وزارت آموزش وبررسي سير. شود، در اين راستا صورت گرفتمي

پرورشي و فوق برنامه در قالب اداره كل هاي دهد كه تا قبل از انقالب اسالمي فعاليت مينشان

آهنگي و سازمان جوانان شير خورشيد سرخ ايران و زير نظر امور تربيتي، سازمان ملي پيش

در از پيروزي انقالب اسالمي به هر حال پس . شد ميمعاونت امور اجتماعي و رفاهي انجام
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 نهاد امورتربيتي با عنوان اداره كل امور تربيتي، زير نظر معاونت امور اجتماعي و 1358سال 

يكي از  در عين حال كه  در طي دوران بعد از انقالب امور تربيتياما. پرورشي به وجود آمد

آن نيزهاي ن بخشآموزش و پرورش كشور بوده، از چالش برانگيزتريهاي بخشترين مهم

.بوده است

بيان مسئله

 پرورشي در آموزش و  نهادتأسيسپردازد اين است كه  ميبه آن كه اين پژوهش پرسشي

ال بعدي ناظر به ارزيابي از قوت و ؤس. وده است استوار بهاييفرضپيش بر چه پرورش ايران

 اساسي مبناي فرضپيشاين نوشته بر اين است كه دو . هاستاستحكام منطقي اين پيش فرض

هاي دانشي از حوزههاي استقالل حوزهاعتقاد به -1:عبارتند ازكه  اين نهاد بوده است تأسيس

 اول، فرضپيشبر اساس . استقالل مبادي دانشي، عاطفي و ارادي رفتاراعتقاد به -2،ارزشي

فرض كار انتقال بر اساس اين پيش. ارزشي و دانشي شكاف منطقي وجود داردهاي ميان حوزه

عد ارزشي و  متفاوت و مستقل از كاري است كه به پرورش ب ماهيتاًآموزاندانشدانش به 

 دوم، ميان ادراك، ميل و اراده، به فرضپيشبر حسب . پردازدآموزان ميدانشروحي و معنوي 

ه هم از ها نسبت ب مسئول رفتار، تمايز ماهوي وجود داشته و هر كدام از اينهايعنوان عامل

 هستند متفاوت و از هم هابر اين اساس نهادهايي كه مسئول اين عامل. استقالل برخوردارند

 دانش و بخشي يرو بخشي از نهاد آموزش و پرورش مسئول حوزهاز اين. متمايز خواهند بود

. شود ميعاطفه و ارادههاي ديگر، كه در اينجا همان امور پرورشي خواهد بود، مسئول حوزه

نسبت به نهاد امور تربيتي به تري است تا با بررسي اين مباني درك عميقين پژوهش در صددا

ي  ايدهيدربارهتر انجام شده به قضاوت صحيحهاي  برحسب ارزيابيدست آورد و نهايتاً

. كمك كند و انجام اصالحات احتمالي نهاد امور تربيتيتأسيس

تحقيقروش 

اين روشي اسـت  .  استفاده شده است فلسفي يا تحليل زبانيلتحلدر اين پژوهش از روش   

بنـا بـه نظـر    . كننـد  مـي كه فيلسوفان تحليل زبان بر مبناي آن كاركرد اصـلي فلـسفه را تعريـف         
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 روش تحليـل    .باشـد  مـي  فيلسوفان تحليلي تنها كار يا كار اصلي فلسفه تحليل زبـان و مفـاهيم             

د در پي آن است كه فهم بهتـري         شو مي  گرفته تحليلي فلسفي به كار   هاي  فلسفي كه در پژوهش   

از مجموعه مفاهيم يا ساختارهاي مفهومي مربوط به يك تجربه به دست دهد تا بـر اسـاس آن                   

در ايـن راسـتا كارهـاي    . تفسير نمـاييم تري و روشنتر بتوانيم تجربه مورد نظر را به نحو موجه       

پـردازي و ارزيـابي سـاختار    ، مفهومتفسير مفهوم :گيرد كه از جمله آنهاست     مي مختلفي صورت 

).43-44ص، ص1387كومبز و دنيلز،  (مفهوم

اگـر كـه    -عالوه بر آن، نشان دادن درآميختگي پنهان قضاياي حقيقي و قـضاياي اعتبـاري             

 بـه   اين درآميختگي وجود داشته باشدـ و وضوح و صراحت بخشيدن به نكاتي كه معموالً    واقعاً

، كـه در واقـع نـوعي از        اظهارات فرد يا اعتقادات وي موجودند      طور تلويحي و پنهان در ضمن     

مـن  «cogito2 كانـت و حتـي صـورت ديگـري از اسـتدالل معـروف بـه                1يياستدالل استعال 

 قراريتحليل زبانهاي  روشي، در زمره)30، ص 1376صفايي مقدم، (دكارت است »انديشنده

.دنگيرمي

طـور كـه     امـا همـان    ،گيـرد  مـي  د بررسي قرار   شرط امكان مور   ،در روش تحليل استعاليي   

دهد، موضوع مطالعه از حد يك مسئله موردي و خاص فراتر رفتـه و        مي  استعاليي نشان  يواژه

 اسـتعال بـا كليـت و    ياز آنجـا كـه واژه   . شود مي به صورت امري كلي و حتي ضروري بررسي       

يا درستي يك گزاره ضرورت همراه است روش استعاليي شرط الزم و ضروري تحقق يك امر          

 فلسفه تربيت ريچارد پيترز بـيش از ديگـران ايـن روش را بـه كـار                  يدر حوزه . كند مي را بيان 

از رويكرد تحليل اسـت كـه ژاك دريـدا    تري روش شبه استعاليي هم صورت تاره     . گرفته است 

تفـاوت و  توان گفت كه     مي دريدا معتقد است كه به نحو شبه استعاليي       . آن را به كار برده است     

اسـت  براي آنكه بتوانيم از وحدت سخن بگوييم الزم     . تمايز شرط امكان وحدت و اتحاد است      

وي دو دليـل بـراي اسـتفاده از پيـشوند شـبه در شـبه       .  بگيريمفرضپيشكه تفاوت و تمايز را      

مفروضات يك فاعل شناسـا بـه       نخست اينكه تفاوت و تمايز، حاكي از        : دهد مي ارايهاستعاليي  

هـاي  نيست، بلكه ناظر بـه واقعيـت      ) چنانچه در تحليل استعاليي مطرح است     ( انديشيدن   هنگام

دوم اينكه وي در اين بحـث، نـه         . غير زباني زبان است   هاي  مقدم بر انديشه يا به عبارتي، ريشه      

1- Transcendental argument
.است I think, therefore I am ين عبارت التين براي  ا Cogito ergo sum 2-
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بلكه از شرط عدم امكان نيـز سـخن        ) كه در تحليل استعاليي مطرح است     (فقط از شرط امكان     

 نيز كه اشـالير مـاخر        روش تاويل  ).67-66، ص   1387 باقري،    در ، نقل 1966دريدا،(گويد  مي

، و براي )1372 كاردان،   يفروند، ترجمه  (آن را علم يا فن نايل شدن به فهم تعريف كرده است           

واقع خود فعاليتي است، يا متضمن فعـاليتي اسـت          ه  ويلهلم ديلتاي روش كشف معناست، نيز ب      

بـاقري،  (فاهيم پنهان در زبان و نوشتار و انتقال آن به ديگران اسـت              كه در پي كشف معاني و م      

تأسـيس كه مبنـاي تـصميم بـه       هايي  فرض در اين پژوهش نيز با تحليل پيش       ).224، ص   1388

سسان اين نهاد كشف شده، و بـه  ؤ مينديشها معاني و مفاهيم پنهان در نهاد پرورشي بوده است  

.دهد ميهاد به دستاز اين نتري اين طريق تصوير روشن

مسلط بر آموزش و پرورش ايران در طـول سـه دهـه پـس از                هاي  گفتمان: سيري تاريخي 

انقالب

توان به يك اعتبار، مراحل مختلفي از تحوالت  ميتاريخ سي ساله انقالب اسالمي ايران را

تمان بارز بنيادي در ابعاد سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي دانست كه هر مرحله با يك گف

زير را هاي توان براي سه دهه پس از انقالب، گفتمان ميبا كمي مسامحه. قابل شناسايي است

.بازشناسي نمود

)گراييگفتمان ارزش(دهه اول انقالب اسالمي

خود گرفته ه در جريان انقالب اسالمي، باورها و هنجارهاي رايج در جامعه مسيري تازه ب

هايي از قبيل  اجتماعي، مثل ثروت، قدرت و شهرت، به ارزش معيارهاي قبلي منزلت.بود

 حكومت يعد سياسي شيوهاز ب. مساوات، عدالت، صداقت و خدمت به مردم تغيير كرده بودند

 مشروعيت و مقبوليت خود را از ،ديكتاتوري بودهاي شاهنشاهي كه يكي از انواع حكومت

ديني در هاي  بودند كه نقش مردم و ارزشاز حكومتي يدست داده بود و مردم خواهان شيوه

. گذار انقالب اسالمي نام جمهوري اسالمي بر آن نهادآن برجسته باشد، چيزي كه بنيان

تحوالتي كه در باورهاي سياسي و فرهنگي مردم ايجاد شده بود تغييراتي اساسي را در ساختار 

كه مردم در پي آنها بودند  جديدي هايلذا متناسب با هدف. كرد ميمديريت جامعه ايجاب

رو بود كه نهادهاي انقالب از اين. رسيد ميجديد ضروري به نظرهاي  نهادها و سازمانتأسيس
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توان به سپاه پاسداران، جهاد  مياز جمله اين نهادها. سيس شدندأريزي و تاسالمي ايران طرح

زارت آموزش و پرورش نام سازندگي، كميته امداد، نهضت سوادآموزي و نهاد امور تربيتي در و

از .  اول انقالب تا حد زيادي پابرجا مانده بوديتحوالت نگرشي اين دوره در طول دهه. برد

گفتمان مسلط ،گراييبناميم كه در آن گفتمان ارزشي يتوانيم دهه ميروست كه اين دهه رااين

.بود

)گراييگفتمان توسعه ( اسالميدهه دوم انقالب

. م انقالب اسالمي، تقريباً با آغاز كار دولت توسعه و سـازندگي همـراه شـد               دو يآغاز دهه 

اين گفتمان جديد مبنـايي شـد بـراي ارزيـابي از     . گفتمان حاكم بر اين دوره گفتمان توسعه بود  

دهه پيش از خود به اين منظور كه همه اركان در يك سازماندهي نـوين در خـدمت توسـعه و                      

 اول انقـالب بـه عنـوان مـدافع          ينهاد امـور تربيتـي كـه در دهـه         . سازندگي جامعه قرار گيرند   

آمـوزش و پـرورش     هـاي   داد، مثل ديگر بخش    مي هاي انقالب اسالمي كار خود را انجام      ارزش

نـاظر بـر ايـن بـود كـه توسـعه و سـازندگي          ها  برخي از اين پرسش   . هايي شد مواجه با پرسش  

ميزان مشاركت مردمـي در     س آن افزايش  أمستلزم تحقق لوازم و شرايط جديدي است كه در ر         

تأكيـد  آموزش و پرورش برابر بود بـا         يورود اين نگرش در حوزه    . اقتصادي است هاي  فعاليت

بيشتر بر اهميت مشاركت مـردم در اداره بخـش آمـوزش و پـرورش و حتـي آمـوزش عـالي،                      

رسـه، و    در فراينـدهاي يـادگيري و حتـي در اداره مد           آمـوزان دانـش ضرورت مشاركت بيـشتر     

ي يـ هـاي قـالبي و كليـشه      گيرانه و روش  آميز و سخت  همچنين خودداري از برخوردهاي تحكم    

.قبلي

كه در گفتمان توسعه و سازندگي بود يا هايي ترين نكتهشايد بتوان گفت يكي از مهم

شد و بر مباحث مربوط به آموزش و پرورش و بخصوص نهاد امور تربيتي اثر ميبرداشت

سازمان از سوي پذيري فردي از سويي، و ضرورت انعطافهاي  بر آزادييدتأكگذاشت مي

 دوم انقالب رويكرد راهنماي عمل مسئوالن شده يدر هر حال گفتماني كه در دهه. ديگر بود

 طرحي نظري و ارايهبرخي از اين مشكالت ناشي از عدم . بود خود نيز با مشكالتي همراه بود

انقالبي و معنوي هاي و ارزشاقتصادي هاي  بر ارزشتأكيدروشن براي ايجاد هماهنگي در

ن ي يك نظريه روشن براي تعيارايه همين مسئله در خصوص نهاد امور تربيتي و عدم .بود
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.شد ميجايگاه نظري آن در رابطه با بخش آموزش مشاهده

)گراييگفتمان اصالح ( اسالميدهه سوم انقالب

 تا هشت سال 1376 و سازندگي در كشور، از خرداد ماه بعد از هشت سال دوران توسعه

از جمله شعارهاي اساسي . گرفتپس از آن گفتمان اصالحات فضاي عمومي كشور را در بر

، »ساالري دينيمردم«، »حقوق شهروندي«، »جامعه مدني«توان به  مياين گفتمان جديد

رويكرد اصول و مفاهيم بنيادين بر اساس اين . ، ياد كرد»حراست از آزادي انديشه و بيان«

ي ي بازتفسير اين مفاهيم به گونهارايهدر اين بازبيني ضرورت . انقالب مورد بازبيني قرار گرفت

 هماهنگي كامل برقرار ساالرانههاي مدني و مردمارزشهاي ديني و كه نشان دهد ميان ارزش

همين اساس مورد مطالعه مجدد نهاد پرورشي يا تربيتي نيز بر .  مورد توجه قرار گرفت،است

پيشين مورد تفسيرهايي خاص قرار گرفته و هاي ثر از گفتمانأگونه كه متقرار گرفت و همان

مواجه شده بود و تغييراتي را در خود تجربه كرده بود، در اين دوران هايي همزمان نيز با چالش

. آن انجاميدل ديگري مواجه شد كه به انجام تغييراتي در ساختارينيز با مسا

ويژه چارچوبي را براي تفسير و هاي  گفتمانارايهبا ها در مجموع هر كدام از اين دوره

 آموزش و پرورش يدر حوزهدر همين راستا .  به دست دادندموضوعات مختلفتحليل 

دوره گرايي دوره دوم و گفتمان اصالحگرايي دوره نخست، گفتمان توسعهگرايي گفتمان ارزش

ها، توسعه و اصالحات چارچوب نظري الزم براي تنظيم و  تمركز بيشتر بر ارزشسوم، با

گرايي، رويكرد  به عبارت ديگر، رويكرد ارزش.ل تربيتي را فراهم نمودنديتحليل مسا

توانند به منزله چارچوب نظري براي مطالعه  ميگرايي هر كدامگرايي، و رويكرد اصالحتوسعه

نهاد ها  فارغ از اين چارچوب اما اين پژوهش.يتي در نظر گرفته شوندنهاد امور پرورشي يا ترب

چارچوب نظري ما . دهد ميرسي قرار ديگري مورد برتعليم و تربيت را بر مبنا و در چارچوب

 نهاد تأسيسمعرفتي تصميمي است كه منجر به هاي فرضدر اين مطالعه تمركز بر مباني و پيش

. مستقل از نهاد آموزش، شدشده و كامالًايف تعريفامور تربيتي، با سازمان و وظ

شناختي نهاد امور تربيتيمباني معرفت

طور كه گفته شد تشكيل نهاد پرورشي در آموزش و پرورش ايران، همانند هر عمـل        همان

در اينجـا  . هاستفرضپيشزند، مبتني بر يك سري مباني و  مي ارادي و آگاهانه كه از آدمي سر      
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بنـابراين در   . فرض منطقـي اسـت     پيش فرض، قاعدتاً ته الزم است كه منظور از پيش      ذكر اين نك  

 كرد بلكه بايد ديد     روشن و آشكار عامالن رفتار بسنده     نبايد به اظهارات    ها  فرضتشخيص پيش 

كند هر چند كـه عـامالن آن رفتـار توجـه             مي  از چه آبشخور نظري تغذيه     كه هر رفتاري منطقاً   

و مباني رفتار خود نداشته يا اين كه تعهد چنـداني بـه مالزمـات منطقـي                 هافرضكافي به پيش  

ما در اينجا بر اين باوريم كه وقتي دو نهاد مـستقل بـراي              . هاي نظري خود نداشته باشند    ديدگاه

اين معنا بخصوص   . شوند آن كارها هم بايد مستقل فرض شده باشند        تأسيس مي انجام كارهايي   

 عمـل و حـوزه      يحـوزه تري برخوردار است كه از جمله آنهاست        از وضوح بيش  هايي  در بخش 

. دانش و حيطه ارزشحيطهنظر يا 

دانش مستقل از ارزش است:  اولفرضپيش

 از  »اخالق« و   »علم« يا   »ارزش« و   »دانش«ي  دو حوزه  اين است كه     فرضپيشمدعا در اين    

 و  »آموزش«، منطقي وجود ندارد   و ميان اين دو ارتباط توليدي و       بوده   همديگر متمايز و مستقل   

هادهـاي   و ن»پـرورش « و ،)د، ارزيـابي و انتقـال دانـش   توليـ (نهادهاي آموزشي مـسئول دانـش       

مجموعـه معلمـان و دبيـران       . هـستند ) ، ارزيـابي و انتقـال ارزش      توليد(پرورشي مسئول ارزش    

انجام كار دوم  آموزش و پرورش درگير كار اول هستند و مجموعه مربيان تربيتي يا پرورشي به               

ي داده  أتربيتـي ر   نهاد امـور     تأسيسكه به   ي  ي حال بررسي درستي يا نادرستي نظريه      .پردازندمي

باشـد كـه خـود مبتنـي بـر           مي  مسبوق به بررسي استقالل يا عدم استقالل دانش از ارزش          است

ذاتي آن، از سويي، و ماهيت ارزش و اخالق از سوي ديگـر            هاي  كشف ماهيت دانش و ويژگي    

.است

 دانشماهيت

معنـاي اول آن دانـستن در برابـر ندانـستن      : رود مـي   به كار   دانش معموالً به دو معنا     علم يا 

گوينـد كـه    مـي گويند و عالم كـسي را   مي نظر از نوع آنها علم    صرفها   دانستني يبه همه . است

ناسـي، و   مطابق اين معنا اخالق، رياضيات، فقه، دستور زبان، مـذهب، زيـست ش            . جاهل نيست 

سـروش،  (شـود   مـي و هر كس يك يا چند رشته از آنها را بداند عالم دانسته           اند  نجوم همه علم  

هايي است كه از طريق تجربه مستقيم حسي بـه دسـت            معناي دوم آن دانستني   ). 54، ص   1357
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قـرار هـاي    بلكه در برابر همـه دانـستني       ،گيردعلم در اينجا در مقابل جهل قرار نمي       . آمده باشد 

متافيزيـك  ) هـا و بدي ها  دانش خوبي (اخالق  . خيزدگيرد كه مستقيماً از آزمون حسي بر نمي       مي

ابزار هـدايت   (منطق  ) تجارب دروني و شخصي   (عرفان  ) دانش احكام و عوارض هستي مطلق     (

همـان، ص   (گيرنـد    مي همه بيرون از علم به معناي دوم آن قرار        .... فقه، اصول، بالغت و     ) فكر

.  اول قرار گرفته است همين معناي دوم از علـم اسـت            فرضپيش مبناي   از علم كه  صورتي  ). 5

توصيفي ناظر به واقعيـت اسـت    هاي  ره مجموعه گزا  بنابراين در اين معنا منظور از علم يا دانش        

. شود مي هم از آن نام بردهكه به نام احكام حقيقي

فهـومي از دانـش كـه در    ماما همانطور كـه در صـفحات آتـي توضـيح داده خواهـد شـد،                

 مـدنظر اسـت مفهـوم     )اعتقاد به استقالل مبادي دانشي، عاطفي و ارادي رفتـار          ( دوم فرضپيش

در كنار نظريه سقراط، كه دانش را       .  است كه ناظر به مطلق فهم و درك عميق است          آنسقراطي  

نجام آن دانست و بر اين باور بود كه صرف كسب دانش در باره درستي عمل براي ا              مي فضيلت

كند، افالطون و ارسطو عناصر ميل و اراده را نيز به اين معادله افزودند و گفتند                 مي عمل كفايت 

براي اينكه فرد دست به عمل خير و درست بزند، عالوه بر دانش به درسـتي آن عمـل، داشـتن         

استاد خـود   آنان به اين وسيله سعي كردند كه نظريه         . ميل و اراده به انجام آن كار نيز الزم است         

ل اخالقي و توفيق يافتن به انجام عمـل     يرا تكميل كنند و لذا تصرح كردند كه براي نيل به فضا           

فـرض پـيش ). 1387صفايي مقدم، (درست، پرورش عواطف و تقويت اراده هم ضروري است          

راط، ايـن ديـدگاه را      اي كارهاي تكميلي افالطون و ارسطو بر نظريـه استادشـان سـق            دوم بر مبن  

 بـه   كنـد، و ثانيـاً    دانش به تنهايي براي نيل به فضيلت كفايت نمـي          كه اوالً  گيرد مي فرضمسلم  

خواهنـد  هـا  دانش، عاطفه و اراده، نهادهايي كه متكفل اين حـوزه    هاي  علت تمايز ماهوي حوزه   

يعني بخشي از آموزش و     .  هم متمايز خواهند بود     از  تا رشد و فضيلت اخالقي حاصل شود       بود

 دانش و بخشي ديگر، كه در اينجـا همـان امـور تربيتـي خواهـد بـود،                   ي حوزه پرورش مسئول 

.شوند ميعاطفه و ارادههاي مسئول حوزه

 ارزشماهيت

رود به ايـن   ميدر منطق و رياضي به كارارزش گاهي .  اخالقي ندارند  يتنها جنبه ها  ارزش

و هـا   تعيـين درسـتي گـزاره     پـذير بـه منظـور     معنا كه هر گاه درصدد دريافت معيارهايي توجيه       
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درست از نادرست و يا كشف روابـط اسـتنتاجات صـوري باشـيم بـا ايـن            هاي  تشخيص گزاره 

گزاره تنها به يكـي از دو ارزش منطقـي راسـتي و يـا دروغـي      فرض مواجه خواهيم بود كه هر   

هـاي  گاهي ارزش در علم زيباشناسي و حـوزه       ). 26، ص   1385راهنمايي،  (متصف خواهد شد    

هنـري  هـاي  گزاره. رود ميبه كار ...) تجسمي، دستي، نمايشي، موسيقي     (ات و هنرهاي زيبا     ادبي

هـاي   فلسفه هنر به بررسـي ماهيـت ارزش       . هستند »زيبا« و   »زشت« حامل صفات    و زيباشناسانه 

. پـردازد  مـي هنـري هـاي   ارزيابي قـضاوت يهنري، و نحوههاي  ي، زبان هنر، كاركرد گزاره    هنر

رود و در ايـن صـورت منظـور از ارزش،     مـي  اخالق به كار   يم ارزش در حوزه   گاهي نيز مفهو  

 و  »خـوب «اخالقي است و اين وقتي است كه امور از نقطه نظر اخالقي و بر اساس                هاي  ارزش

 عينـي   يبه خصوص از نظر كساني كه جنبه      (اخالقي  هاي   گزاره .شوند مي  اخالقي سنجيده  »بد«

 به امر واقع نبوده و لـذا زبـان آنهـا زبـان توصـيف نيـست و از                    ناظر) ل نيستند يبراي اخالق قا  

 در ايـن پـژوهش منظـور از ارزش،          .كننـد  مي  استفاده »نبايد« و   »بايد« يا   »بد« و   »خوب«مفاهيم  

تواند مد نظر  ميهنري همهاي موارد ارزشاي  چند در پاره  اخالقي است، هر  هاي   ارزش عمدتاً

، در كنـار  آمـوزان دانشان تربيت و به منظور پرورش اخالقي روست كه در جري   اين از آن  . باشد

البتـه  .هنري هم هـستيم هاي كارگيري ارزشاخالقي، گاهي ناگزير از بههاي پرداختن به ارزش 

اقتصادي، حقوقي، ديني، سياسي، اجتماعي و      هاي   حوزه  در مفهوم ارزش بايد در نظر داشت كه      

هـاي  تربيتـي، ارزش  هـاي   دينـي، ارزش  هـاي   اظر به ارزش  مطالعات ن . رود مي تربيتي نيز به كار   

.هستندها  ارزشيمعرفتي در حوزههاي فعاليتهاي نمونهبرخي از دموكراتيك، 

استقالل احكام اخالقي از احكام حقيقي يا دانشي

اعتقاد به عدم ارتباط منطقي ميان احكام اخالقي يا ارزشي و احكام علمي و حقيقي تبـديل          

 رايج در ميان بسياري از فيلسوفان غربي، و تعدادي از فيلسوفان اسالمي، شده             ر نسبتاً به يك باو  

طرف بوده و فعاليتي    بيها  و ايدئولوژي ها  اين باور مبين آن است كه علم نسبت به ارزش         . است

هـا  شود، جستجويي كه به الهيات و ارزش       مي  حقيقت عيني تلقي   يطرفانهجستجوي بي ناظر به   

 ترديـد ناپـذير اسـت كـه     ، آنچنان)1357(جمله گلدمن   اين باور براي برخي، از      . يستوابسته ن 

اين بـاور را فيلـسوفان علـم از فيلـسوفان           . شود مي  براي دانش بشري دانسته    1دستاوردي قطعي 

1- definitive
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فيلسوفان اخالق  .  دادند ارايه علم   ياخالق وام گرفتند و با استفاده از آن نگرش جديدي درباره          

. كنند مي احكام ارزشي و اخالقي مطرح     منطقي ميان علم و ارزش را به نام استقالل           عدم ارتباط 

تواند از مقـدماتي بـه دسـت آيـد كـه آن              نمي اين بدان معناست كه هيچ حكم يا قضيه اخالقي        

 ناظر  يعني از احكام حقيقي كه صرفاً     . اخالقي نباشد اي  مقدمات يا الاقل يكي از آنها خود قضيه       

اين مسئله را نخستين    . توان هيچ حكم اخالقي به دست آورد       نمي خارجي است ي  هابه واقعيت 

در باب طبيعت آدمي مطرح نمـود و تـصريح كـرد كـه     اي رساله در كتاب خود به نام  1بار هيوم 

دار، شكافي منطقي و پرناشدني ميان اين       عليرغم رواج استنتاج قضاياي بايددار از قضاياي است       

ثر از هيوم، در انكار امكان     أمت) 1903 (2مور). 469-70، صص   1960(رد  دو نوع قضايا وجود دا    

 تعريف خوب يا خوبي بر اساس خصوصيتي از يك شيئ يا از اشياء طبيعي، تـالش بـراي                ارايه

. ناميد3گرايانه را مغالطه طبيعترسيدن به قضاياي ارزشي از قضاياي طبيعي

موجـب  ها  منطقي ميان علوم طبيعي و ارزشعدم ارتباططور كه اشاره شد، اعتقاد به   همان

طرفانـه   جـستجوي بـي    در ايـن تعريـف علـم ماهيتـاً        .  شود ارايهشده كه تعريفي جديد از علم       

اساسـي علـم و هـر نـوع     هاي  يكي از شاخص4به عبارت ديگر، بي طرفي  . حقيقيت دانسته شد  

ترديـد قـرار گرفتـه      مختلفـي مـورد     هاي  اين تعريف از علم به شكل     . فعاليت علمي معرفي شد   

طرفانه علم از سويي، و اثبات وجوه       اين ترديد به تدريج جاي خود را به انكار ماهيت بي          . است

طرفانـه علـم، روي ايـن نكتـه      در انكار ماهيت بي.غيرعلمي براي علم از سوي ديگر داده است  

يست و با   طرف ن علمي، يك فعاليت بي   هاي   شده است كه مشاهده، به عنوان اساس روش        تأكيد

يـك  اي   به اين معناست كـه هـر مـشاهده         »درهم تنيدگي مشاهده با نظريه    «. نظريه عجين است  

تـوان بـه     مـي  غيرعلمي علم هاي  در خصوص وجوه و داللت    . دهد مي نظريه خاص را مبنا قرار    

فناورانـه علـم اشـاره    هاي سياسي علم و حتي داللت  هاي  جامع شناختي علم، داللت   هاي  داللت

شـوند، بـا    مـي  موجـه دانـسته  كه از نظر علمي كامالً  هايي  در قالب فعاليت  ها  ين داللت  ا .داشت

عناويني از قبيل جامعه شناسي علم، تكنولوژي علم، علم و فرهنگ، علم و سياسـت، و علـم و                   

 نوعي درآميختگي قضاياي ارزشـي و قـضاياي         يدهندههمه نشان ها   اين .شوند مي فلسفه، شناخته 

1- Hume
2- Moore
3- Naturalistic fallacy
4- Impartiality
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يلسوفان پراگماتيسم نيز از همان آغاز دوگانگي ميان واقعيـت و ارزش را منكـر                ف .حقيقي است 

 انكار دوگانگي جدي ميـان ايـن دو از جملـه تزهـاي اصـلي                1اي كه براي پوتنام   بودند به گونه  

 در همـين راسـتا      ).10، ص   2002، و   152، ص   1994پوتنـام،   (آيـد    مـي   به حساب  پراگماتيسم

-انـساني اي كه علـم پديـده  اند نشان دادهنيز  ) 1375(و فايرابند   ) 1383(فيلسوفاني نظير كوهن    

.هاستفرهنگي است و از اين نظر آميخته با ارزش

 با اتخاذ رويكردي تندتر و      )181، ص   1980 (2هسه،ه علم  انكار ماهيت بي طرفان    عالوه بر 

بوط به  پيش از آن فقط مر    كه  تفسير معاني،   در تقابل آشكار با نگاه پوزيتيويستي، و با بيان اينكه           

 علـوم طبيعـي نيـز مطـرح اسـت، بـر خـالف نگـرش                ي در همـه   شـد،  مي علوم انساني دانسته  

علـوم  سـعي كـرد   پوزيتويستي كه معتقد بود علوم انساني بايد به علوم طبيعـي نزديـك شـوند،     

.طبيعي را به علوم انساني نزديك كند

طرفانـه بـراي    هايي بـي   فعاليت شي صرفاً دانهاي  به هر حال بر اساس اين تصور كه فعاليت        

شـوند، يـا بايـد     مـي كشف حقيقت بوده و فارغ از هر نوع گرايشي يا ديدگاه غيرمعرفتي انجـام     

ارزشي ماهيتي بـه كلـي متفـاوت        هاي  علمي و فعاليت  هاي  بشوند، موجب شد كه براي فعاليت     

نظر از اينكه    صرف .نكر شوند ل شده و مهمتر اينكه هر نوع حلقه وصل منطقي ميان آنها را م             يقا

جهـان  هاي  اخالقي با ساير واقعيت   هاي  گرايان اخالقي با مشابه دانستن واقعيت     از واقع اي  دسته

 و  27، ص   1384،   يـزدي  مـصباح (شـوند    مـي   شكاف ميان است و بايـد را منكـر         هستي اساساً 

 بـا  بايد از اسـت، نتاج ساده ل بودن به مشكل منطقي استي ضمن قاتوان مي، ولي)53، ص  1370

 بـه رفـع ايـن     و صراحت بخشيدن به آن،شي و علميارزهاي لفهؤ ارتباط مفهومي ميان م  كشف

.مشكل مفهومي برآمد

توان شكاف منطقي ادعايي ميان اين  ميممكن براي نشان دادن اينكه    هاي  يكي از شيوه  پس  

گـي پنهـان ميـان ايـن دو نـوع      نشان دهيم يـك درآميخت دو نوع فعاليت را پر كرد اين است كه        

بـر ايـن    . كارگيري روش استعاليي كانت انجـام داد      توان با به   مي اين كار را  . فعاليت وجود دارد  

ارزشي خاصـي   هاي  فرضتوانيم نشان دهيم كه برخي از احكام حقيقي مبتني بر پيش           مي اساس

بر اساس معيـاري كـه   . توانند نقش واسطه را در ساخت احكام اخالقي ايفا نمايند  مي هستند كه 

1- Putnam, Hilary
2-  Hesse
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انـسان حيـوان   : توانيم از ايـن قـضيه كـه    نميبه نام استقالل احكام اخالقي از آن اسم برده شد،     

صـفت مميـزه انـسان نـسبت بـه حيوانـات عقالنيـت        : است، يا از اين قضيه كه) عقالني(ناطق  

و عقالنيت را اوست، نتيجه بگيريم كه بايد عقل آدمي را پرورش داد مگر آنكه پيش از آن عقل         

بـا  ) 1966 (1توان نـشان داد؟ پيتـرز      مي  اما مطلوبيت عقل را چگونه     .مطلوب فرض كرده باشيم   

 انـسان  گويد وقتي  مي استفاده از شيوه استدالل استعاليي كانت براي توجيه نظريه اخالقي خود،          

 خاصـي  چه بايد كرد؟ يا حقيقت چيست؟ امور     : شود كه  مي مواجهها  الؤين س به طور جدي با ا    

مهـم دانـستن حقيقـت      . او مسلم گرفته است كه حقيقـت مهـم اسـت          . گيرد مي را مسلم فرض  

مستلزم اين است كه عقل و قـوت و اسـتحكام آن، و همينطـور پـرورش آن مهـم و بـا ارزش                        

دانسته و نفـس ورود بـه        فعاليت   علم را يك  ) 1988 (2به همين سياق، همپل   . دانسته شده باشد  

ديگـر هـاي   علمي را متضمن ترجيح اين فعاليت نسبت بـه فعاليـت          هاي   علم و فعاليت   يحيطه

ارزشـمندي  «يـا   ،  »مطلوبيـت عقـل و عقالنيـت      «، يـا    »با ارزش دانستن حقيقت   « فرض   .داندمي

 يـا  ،»بايد عقل آدمي را پرورش داد« يا »حقيقت چيست؟«:جديهاي كه در دل پرسش  »زندگي

دهد كه اسـتنتاج    مي شي و اخالقي قياس را تشكيل      مقدمه ارز   مستتر است نقش   »چه بايد كرد؟  «

.سازد ميپذير امكاننتيجه اخالقي را از حكم طبيعي يا علمي منطقاً

 با هم متفاوت هستندمبادي رفتار ماهيتاً: مبناي دوم

تقل امـور تربيتـي     نهـاد مـس    تأسيس براي   توجيه ديگري تواند مي  كه فرض دوم مبنا يا پيش  

بر ايـن   به عبارت ديگر،  . متفاوت و مستقل بدانيم     را ماهيتاً  دي رفتار آدمي   كه مبا   اين است  باشد

 وجودي مستقل از هـم داشـته و هـر كـدام     رفتي، عاطفي و ارادي رفتار    مع مباديباور باشيم كه    

تـوانيم انتظـار داشـته باشـيم كـه           مـي   در اين صورت   .از رفتار هستند  اي  مسئول بخش يا حوزه   

 كـه هـر      شـوند  در آموزش و پرورش ايجاد    هايي   بخش اوت و مستقل  منتاسب با اين مبادي متف    

در اين صورت اسـت كـه آمـوزش و    . كدام مستقل از ديگري به ساحت مربوط به خود بپردازد         

 چيـزي  آمـوزان دانش در اصالح رفتار  را پوشش داده و نهايتاً همه مبادي رفتار  تواند مي پرورش

.را فروگذار نكند

گانه معرفت يا دانش، ميل يا عاطفـه و اراده در بـروز رفتـار، را                سهاي  هلفهؤتبيين جايگاه م  

1- Peters
2- Hempel
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اين مسئله در   . شناسي دانست شايد بتوان از جمله مهمترين مجادالت تاريخ فلسفه و حتي روان          

. مربوطه، مثل اخالق و تربيت هم به همين شكل از اهميـت برخـوردار بـوده اسـت                 هاي  حوزه

شناسي است كه براي توضـيح و تبيـين رفتـار      مكاتب روان ترين  شناسي قوا يكي از قديمي    روان

بر همين اساس وظيفه اصلي تربيت      . 1كرده است  مي او فرض آدمي قواي ذهني مستقلي را براي       

كرد بـا    مي شناسي قوا سعي  آموزش و پرورش مبتني بر روان     . شد مي نيز پرورش اين قوا دانسته    

مختلف، بـه ايـن     اي  مدرسههاي  ، و همچنين فعاليت   درسي مستقل و متفاوت   هاي  تدوين برنامه 

مربـوط بـه سـقراط،      مجادله يا تفاوت آراء در اين خصوص        ترين  اما شايد جالب  . ل آيد يمهم نا 

چند پس از ايـن فالسـفه، بزرگـان ديگـري هـم، حتـي گـاهي بـا                   هر. افالطون و ارسطو باشد   

ند، ولي بـه دليـل      ر و مسئول پرداخت   يح عوامل درگي  رفتار و تشر  هاي  جزئيات بيشتر، به مكانيسم   

ديـدگاه سـقراط، افالطـون و    ، ردهاي ايـن فيلـسوفان نخـستين دا    اينكه اين بحث ريشه در نگاه     

.دهيم مي قرارجايگاه اين سه ساحت در صدور رفتارارسطو را چارچوب و بستر تعين 

سقراط و مبادي معرفتي رفتار

بر  سقراط تأكيد. دانش فضيلت است: بود دانش اين ي سقراط دربارهيبيت نظريهشاه

شايد سقراط نخستين .  بر ارزشمندي پرسشگري روشمندتأكيدارزش ذاتي دانش همراه بود با 

.  دادارايه زير ساخت اصلي تحقيق و پژوهش را  روشمند پرسشگريبود كه با دفاع ازكسي 

آيد، پرسشگري نيز يك ميبه دليل ماهيت اخالقي دانش، كه از برابر دانستن آن با فضيلت بر

پرسشگري به عنوان يك وظيفه اخالقي و ابزاري مهم براي  بر تأكيد.وظيفه اخالقي دانسته شد

از جمله همه ، يادگيري به عنوان يادآوريگفتگو و نقش آن در كشف حقيقت، يابي، حقيقت

ابر دانستن  بر.از ارزش و اعتبار برخوردارندميراث معنوي و فرهنگي سقراط است كه هنوز 

ل شدن ارزش ذاتي براي دانش، و متعهد بودن به لوازم منطقي آن باعث يدانش با فضيلت، يا قا

سقراط در اثرشان .  فاصله بگيرد،شد كه وي از سوفسطائيان كه دوستان و همكاران او بودند

 اين ل شد دريافت مزد در مقابل هر نوع آموزشي را نادرست دانست ويبااليي كه براي دانش قا

 the modularity ofبه نام ) 1983(ب جري فودركتا.  مورد توجه واقع شده استشناسي قوا مجدداً روان-1

mindفودر براي هر . تري به خود گرفته استشناسي قواست كه البته شكل نو و پيچيده بازگشت به روان

.نامدداند و آن را ماژول ميكدام از رفتارها و حاالت ذهني قوه يا سازوكار ويژه و مستقلي را مسئول مي



21بررسي تحليلي مباني معرفت شناختي نهاد امور پرورشي در آموزش و پرورش ايران

 اين ديدگاه معرفتي در آتن ارايه. درست كاري بود كه سوفسطائيان پيشه خود ساخته بودند

. هنگامي اتفاق افتاد كه پاردايم مسلط درباره دانش در آتن آن زمان ماهيت اساطيري دانش بود

حتي نگاه سوفسطائيان به ماهيت دانش در آن زمان يك نگاه مترقي بود و خود محصول 

ي ماهيت اساطيري دانش به اين معنا بود كه دانش هديه.با ماهيت اساطيري دانش بوددرافتادن 

با ايمان اساطيري دانشي، و به طور كلي نظام دانشي، هاي شد و لذا گزاره ميخدايان دانسته

شدند و هم  مي درست دانستهدانشي هم مطلقاًهاي مردم پيوند داشت و از اين رو بود كه گزاره

هم به اين دليل بود كه پرسشگري و رواج ترديد نسبت به درستي نظام دانشي مسلط مقدس، و 

 سقراط به جرم ارتكاب آن محكوم شد، گناهي كه نهايتاً ميرفتاري ضد اجتماعي و گناه دانسته

 در ساختار دانش آن زمان با سوفسطائيان همراه بود و از نترديد افكند سقراط در .به اعدام شد

اما آنچه كه سقراط را از آنان جدا نمود . آمد مي يكي از سوفسطائيان به حساباين نظر خود

پرسشگري . شد دانش را فضيلت بداند مياعتقاد او به وجود جوهر اخالقي دانش بود كه باعث

او هم متفاوت از پرسشگري سوفسطائيان بود كه گاه نه به منظور كشف حقيقت بلكه براي 

در مقابل، سقراط . كردند ميش و تمسخر پيروان اين پاراديم ايرادتخفيف ماهيت اساطيري دان

قصد خود را از پرسشگري روشمند خود بيدار كردن مردم و بخصوص جوانان، و اين را 

وي در دفاعيات خود در دادگاه، با تشبيه خود به خرمگس، . كند ميوظيفه اخالقي خود معرفي

معه و تن دادن به برداشت نادرست از دانش و بر نقش خود در برهم زدن سكون و آرامش جا

:كند ميتأكيددانشي هاي فعاليت

)  بيدارش كرده باشندبمانند كسي كه از خوا(توانم بگويم كه شايد شما  ميمن به جرات«

دادگاه هاي  يكي از دادستان- طور كه آنتيوستوانيد همان ميدر خشم شويد و گمان كنيد كه

مگر . مرا به آساني بكشيد و باقي عمر را همچنان در خواب بگذرانيدكند،  مي توصيه-سقراط

كند به  ميخدا به من امر ....آنكه خداوند از راه مرحمت خرمگس ديگري به سراغ شما بفرستد

اي مردم آتن من شما را ....اجراي وظيفه فلسفي جستجوي در خود و در ديگران بپردازم

و تا . دهم مياطاعت خدا را بر اطاعت شما ترجيحدارم ولي  ميگذارم و دوست ميحرمت

هنگامي كه جان و توان دارم از فلسفه و تعليم آن و پند دادن به هر كس كه با من روبرو شود 

زيرا بدانيد كه اين امر خداست و به عقيده من تاكنون هيچ امري كه از ....دست نخواهم كشيد

دفاعيات سقراط، به نقل از راسل،  (»ه استخدمت من به خدا بزرگتر باشد در شهر روي نداد



)2ي ، شماره1390، پاييز و زمستان 2-18ي ششم، سال دوره(تربيتي دانشگاه شهيد چمران اهواز،مجله علوم 22

).144-145، صص 1363

س همه أكسب دانش، و در رهاي فضيلت دانستن دانش و ارزشي دانستن روش

 واجد  فردمدار كافي است كهانجامد كه براي پرورش فرد فضيلت ميپرسشگري، به اين نتيجه

مداري و اخالقي عمل كردن صرفاً فضيلتاز اين نظر است كه براي سقراط. دانش حقيقي شود

 فعاليت يروش آموزش موسوم به روش سقراطي كه بر پايه. شر استدر گرو درك خير و

كننده دارد تنها روش معتبر براي گر و تسهيليادگيرنده استوار است و معلم در آن نقشي هدايت

 از درون داناييهايشود چشمه ميه باعثپرورش فرد اخالقي است زيرا تنها روشي است ك

.فرد فوران زند

جهـان   فـضيلت دانـستن دانـش، جـاودانگي ارزش دانـش در            راساسمجموع سقراط ب  در

 اصلي آموزش و پرورش را آموزش دانش و گسترش مرزهـاي آن بـه امـور               هايآخرت، هدف 

كنتـرل و  اخالقي فراگيـران، تربيـت جوانـان بـه منظـور      معنوي و مادي و معنوي زندگي، رشد    

ربيـت شـهروند    كارگيري عقل براي كشف حقيقت، عمل به كار نيـك و ت           بر خويشتن، به  تسلط  

دانـش و اعتقـاد بـه        را مستلزم درك صـحيح از ماهيـت          هاوي تحقق اين هدف   . داند مي خوب

 تنهـا راه عمـل بـه فـضايل         فضايل به عنوان  شناخت   و   ، تنها راه شناخت فضايل    دانش به عنوان  

 مورد قبول شاگردانش افالطون و ارسطو قـرار گرفـت           هان هدف حدود زيادي اي  تا. دانستمي

 به معناي كـافي دانـستن دانـايي    »فضيلت«فرض مبنايي آن يعني برابر دانستن دانش با ولي پيش 

و75ص،1387،مقدمصفايي(ها، توسط همين افراد به چالش كشانده شد         براي عمل به خوبي   

76 .(

 عاطفي رفتارمباديافالطون و 

عقلي هاي هستي جز در پرتو استفاده از عقل و روشهاي نظر افالطون شناخت واقعيتاز

همين صورت بهترين نوع ه پذير نيست و نيز بهترين نوع حيات، حيات عقالني است، و بامكان

 پرورش ش تفكر بيانجامد حاالت ذهني و پروريتواند به توسعه ميآموزش و پرورش كه

 عقالني و كسب دانش ي پرورش قوهجا افالطون همچون استاد خودتا اين. باشد ميعقالني

 تبييني ويژه از عقالنيت و حيات عقالني يارايهاو با اما . دانست ميحقيقي را واالترين فضيلت

.  اشاره نمود،حيات عقالني چنانچه با نوعي از حيات عاطفي همراه نگرددهاي به كاستي
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ل بودن به عدم تعارض بين حيات عقالني و ي عقالني قا مهم در اين تبيين از حياتينكته

ه فاعل براي انجام فعلش هم اين نظريه ك). 18، ص 1387مقدم، صفايي(حيات عاطفي است 

گرايي ناميدهميل يا برون–هاي متناسبي بايد داشته باشد و هم اميال متناسب، نظريه باورباور

).1383مك ناتن،(شود مي

عنـصر عـاطفي   بـر »تندانس« و »شناختن«كه عالوه بر ) گراييبرون(يا) لبه ميباور(نظريه 

 مورد توجه بسياري از فالسفه جديد تعلـيم و تربيـت از جملـه               ، دارد تأكيد»ميل« يا »خواستن«

بر اساس اين نظريه حـداقل نـوعي        . پيترز فيلسوف تحليلي آموزش و پرورش قرار گرفته است        

ق يـا اميـال     يـ ق به عنـوان عال    ي اين عال  .قالني ضروري است  ق براي حيات ع   ياز عواطف و عال   

 ولي جريان آموزش و پرورش عقالني بـه آنهـا توجـه كـرده و در              ،فطري در افراد وجود دارند    

 عـاطفي در زيـست عقالنـي    توجـه بـه نقـش اميـال      . كنـد  مـي   و بيدار كردن آنها اقدام     تحريك

در عقـل و عاطفـه دو عنـصر كليـدي و            اعتقاد افالطون به اين حقيقت است كـه         يدهندهنشان

باشند به اين معنا در حيات عقالني واجد عناصر عـاطفي،           مي درهم تنيده در امر تعليم و تربيت      

خـالف سـقراط كـه صـرف        بـر به تعبير ديگر،  .حيات عاطفي نيز واجد عناصر عقالني است      و

را كـه از    ،»ميـل « يـا    »خواسـت «افالطون حـضور  دانست، مي انستن را براي عمل كردن كافي     د

بنـابراين نقـش اميـال و    . كـرد  است براي عمل كـردن ضـروري تلقـي        فهطجنس احساس و عا   

از جملـه ايـن اميـال       . نقشي انكارناپذير اسـت   عقالني براي اقدام به عمل عقالني،     هاي  گرايش

، ميـل بـه درسـتي و        هـا تواند ميل به كشف حقيقت يا ميل به دانستن، ميل به زيبايي            مي عقالني

 ايـن موضـوع بعـدها در تـاريخ فلـسفه، تربيـت و               .ردخوبي، ميل به نظم و انـضباط اشـاره كـ          

حتي كساني  .  عقل و عاطفه يكي از موضوعات چالشي و مهم شد          يشناسي با عنوان رابطه   روان

باره كه سهم هـر كردند در اين ميتأكيدكه به حضور همزمان عقل و عاطفه در شناخت و رفتار            

برخـي از  . چقدر است و اين دو چگونه با هم ارتباط دارند اتفـاق نظـر نداشـتند           هاكدام از اين  

 متفـاوت   ي دو قوه  آيا عقل و عاطفه   : انداز اين قبيل  اند  التي كه در اين خصوص مطرح بوده      ؤاس

انـد   اگر دو قوه مـستقل   يا افعالي متفاوت از يك حقيقت واحدند؟      ها  يا هر دو جنبه   اند  و مستقل 

دو چگونه است؟ آيا ميان آنها حالت تعارض و درگيري برقـرار اسـت؟          ط ميان آن   ارتبا ينحوه

ديگـري بـراي رابطـه ميـان     هاي آيا يكي بر ديگري برتر و مسلط است يا بايد باشد؟ چه حالت      

آنها قابل تصور است؟
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بادي ارادي رفتارمارسطو و 

يازمند مـنش خـوب      ن ،آنكه نيازمند فكر خوب است    بر  از نظر ارسطو خوب زيستن عالوه       

 اما دومي در گـرو عـادت كـردن بـه            ،آيد مي هر چند اولي از طريق آموزش به دست       . نيز است 

 خواسـت، ارسـطو   ودانش به عبارت ديگر، عالوه بر .عمل خوب يا تمرين خوب زيستن است  

خوبي عمـل    شناخت   در گرو انجام عمل خوب نه تنها      . كند مي به عنصر عمل يا اراده نيز اشاره      

.باشد مي قوي براي انجام آن عمل نيز نيازمندييل به انجام آن است، بلكه به داشتن ارادهو م

ي ارسطو و افالطون به نظريـه آنـان دربـاره ماهيـت             عمده ديدگاه تربيت  هاي  تفاوتيكي از   

هـاي   صـورت  خـالف او،  اما ارسطو، بر  است» لثم«طون معتقد به عالم     افال. گرددميواقعيت بر 

نـسبت بـه اشـياء و امـور     عنوان اينكه داراي وجودي مستقل و جداگانه ه ثل را ب عالم منوعيه يا 

 حقيقت اشياء و امور محسوس را به صـورت امـري   محسوس هستند قبول نداشته، و در مقابل،  

. قبول دارد ،اند ماده و صورت شكل گرفته     يذاتي و متعلق به همين جهان مادي كه از دو مقوله          

هـاي  گرايانه و استفاده از مشاهده و شيوه      كارگيري نگاهي واقع  را نيز با به   ها  كشف اين واقعيت  

نظري هاي   آموزش و پرورش ارسطو با اذعان به جنبه        ي در حوزه  .دانست مي پذيرتجربي امكان 

تفكـر هاي ل اخالقي را پرورش عادات نيكو در كنار آموزش مهارتيتربيت، راه رسيدن به فضا    

آموزش و پرورش هم به پـرورش عقالنـي نيـاز داريـم، هـم بـه پـرورش            در  ين،  بنابرا. داندمي

.ارادي-عاطفي و هم به پرورش عملي

گيريبحث و نتيجه

 يا مبنـاي اول نـشان داد كـه دو نظـر كلـي               فرضپيشبررسي  : فرض يا مبناي اول   پيش-1

ـ     .  رابطه دانش و ارزش وجود دارد      يدرباره لـذا  .  بـاور دارد   ارزشش از   نظر اول به استقالل دان

فرض را مبناي كار قرار دهيم بديهي است كه بايد نهاد پرورشـي را مـستقل از      چنانچه اين پيش  

 به در هم تنيدگي دانـش       داند، مي ، كه اين نوشته نيز آن را درست       نظر دوم . نهاد آموزشي بدانيم  

داند و بر آن اسـت      مينهاد آموزشي را نادرست    لذا جدايي نهاد پرورشي از       .و ارزش باور دارد   

شواهد و داليـل    . باشد مي كه نهاد آموزشي عالوه بر مسئوليت تعليم داراي مسئوليت تربيت نيز          

توانيم الاقل دو  ميالبته. توانيم دانش و ارزش را جدا بدانيم     شده حاكي از آن است كه نمي       ارايه

.مل باشييشكل ارتباط براي دانش و ارزش قا
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انش و ارزش ددو الگو براي رابطه

اين ارتبـاط بيـانگر نـوعي تركيـب         .  است »گرايانهتركيب وحدت « ارتباط از نوع     ،گونه اول 

. محتوايي دانش و ارزش است كه حاصل آن يك صورت وحدت يافتـه از آن دو خواهـد بـود                   

فقط در ايـن صـورت اسـت كـه          . اين بدان معناست كه ارتباط ميان آن دو ذاتي و حقيقي است           

بـه عبـارت ديگـر، دانـش و ارزش دو       . يقي و نه اعتباري، فضيلت خواهد بود      دانش به طور حق   

در ايـن صـورت نمادهـاي خـارجي آن دو نيـز همـين حالـت را                  . روي يك سكه خواهند بود    

يعني يك نماد واحد اما با كاركرد دوگانه معرف و نماينـده دانـش از سـويي، و    . خواهند داشت 

گرايانه مبين اين اعتقاد است كه      به اين تركيب وحدت   ل بودن   يقا. باشد مي ارزش از سوي ديگر   

ماهيـت دانـش از   تمام توانند بيانگر صادقي براي  نميخارجي متفاوت و مستقل از همهاي نماد

 دانـش و  گرايانـه  وحـدت  تركيـب  بر اساس بـاور بـه  زيرا. سويي و ارزش از سوي ديگر باشند  

بنـابراين، مـا  . كنـد  مـي ود را عرضـه در نهايت به شكل يك هويت واحد خـ        اين تركيب   ارزش  

 بـدهيم كـه گـويي آن دو، دو حقيقـت     ارايـه اي توانيم نماد دانش و نماد ارزش را به گونـه     نمي

شـود   مـي ارايـه بلكه بايد تصويري كه بر اساس ايـن الگـو   . متمايز و حتي مستقل از هم هستند   

. داشـته باشـد   اي   چندگانـه  دوگانه يا هاي  تواند جلوه  مي حكايت از يك حقيقت واحد داشته كه      

 يك حقيقت واحد هستند، و لذا        ماهيتاً »پرورش« و   »آموزش«، و به تبع آنها،      »ارزش« و   »دانش«

صـورت  نبايد در حوزه عمل نهادهاي مستقل و متفاوتي را مسئول آنهـا نمـاييم چـون در ايـن                  

.گي شودهويت واحد آنها ممكن است دستخوش پاره

در ايـن حالـت تركيـب دانـش و     . گرايانه استركيب غير وحدتگونه دوم ارتباط از نوع ت    

، و نه ضرب   ،در اين معنا كمال، حاصل جمع     . ارزش به معناي همراهي و با هم بودگي آنهاست        

گونه كه در ازدواج، كمال دو فرد در سايه با هـم بـودن بـه دسـت                 همان. دانش و ارزش است   

مـستقل  هـاي   يري هويت واحد، و رد هويـت      گآيد، و اين با هم بودگي هرگز منجر به شكل         مي

 هويـت واحـدي   گيـري شكلشود، در اين نوع تركيب بين دانش و ارزش نيز نه        ها نمي فردي آن 

صورت عينـي   . فردي و متشخص دانش و ارزش     هاي  در كار خواهد بود و نه اضمحالل هويت       

ار هـم گـرد     اين تركيب، نمادهاي خارجي متفاوتي است كه با حفظ هويت مستقل خود در كنـ              

.اندآمده

گوييم يك نهاد، كه بهتر است آن را نهـاد آمـوزش بـدانيم     ميبر اساس الگوي ارتباطي اول  
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در اين الگو مراكـز     . را به عهده داشته باشد    ها  ، بايد مسئوليت پرورش ارزش    )معاونت آموزشي (

هـاي  يتربيت معلم بايد به سياق سابق خود معلمينـي را تربيـت كنـد كـه ضـمن كـسب آگـاه                   

هاي معلمي و روشهاي به شيوه .) .. فيزيك، شيمي، تاريخ     مثالً(تخصصي در حوزه علمي خود      

. ل مربوط به يادگيري هم مجهز شـود       ي و مسا  آموزدانشناظر به شناخت    هاي  تدريس و مهارت  

س همه دانشسراي عالي سابق و دانـشگاه      أعلوم تربيتي و در ر    هاي  اين كاري است كه دانشكده    

شود و آن ايـن    مي اما در اينجا يك مسئله هم اضافه      . اندمعلم فعلي مسئول انجام آن بوده     تربيت  

بايد از لحاظ تعهـد     اند   معلمي گزينش شده   ياست كه اين معلمان يا دانشجويان كه براي حرفه        

را به ديدگاه ايـده  اين معنا ما. اخالقي هم آموزش ببينند و به رشد كافي برسند       هاي  مسئوليتو  

ل است زيرا در اين ديدگاه معلم       يكند كه براي معلمي نقش و جايگاه بااليي قا         مي يسم نزديك آل

گونـه كـه مـسئول آمـوزش معـارف و           آيد، همـان   مي  هم به حساب   آموزدانشالگوي اخالقي   

.باشدآموز ميدانشمختلف به هاي ي دانشمحتواها

كه كـار   ) نهاد پرورشي (بيني كرد   توان يك نهادي را پيش     مي بر اساس الگوي ارتباطي دوم،    

والــدين، مــديران، معلمــان و خــود -ســازي ميــان عوامــل درگيــر تربيــت هماهنــگفاًاو صــر

تربيتي ناشي از عدم هماهنگي ميان افرادي است كه         هاي  بسياري از كاستي  . است-آموزاندانش

ـ          . به تربيت و پرورش اخالق كودكان مشغول هستند        ا والـدين و    چنانچـه ميـان پـدر و مـادر، ي

تربيتي ناهماهنگي باشد كـودك يـا       هاي  طور روش مدرسه در انتخاب الگوهاي تربيتي و همين      

ن كه هر كـدام بنـا بـه    به همين صورت اگر ميان معلما . شود مي متربي با مشكالت جدي مواجه    

تربيتي، هاي  الگوهاي اخالقي و ارزش    ارايهدهند، در    مي تخصص خود يكي از علوم را آموزش      

جـاي نهـادي    . رسد نمي  درست كلمه به سامان    ارض و ناهماهنگي باشد كار تربيت به معناي       تع

 تـا القـاي يـك        وظيفه خود را بيشتر ايجاد هماهنگي ميان عوامـل درگيـر در تربيـت بدانـد                كه

تواند متكفل اين    مي  و نهاد پرورشي   محتواي معين ارزشي، در آموزش و پرورش ما خالي است         

.  باشدمسئوليت

تـوان مبـادي    مـي  هـر چنـد   كـه ه شـد  نـشان داد در اينجا نيز: پيش فرض يا مبناي دوم -2

مـستقل  هـاي   تعـين هويـت  متفاوت شناختي، عاطفي و ارادي را براي رفتار در نظر گرفت ولي         

 رفتار حاصل مشاركت و درگيري فرايندهاي شناختي، عـاطفي       .براي آنها خالي از اشكال نيست     

رقيب يـا بـي عملـي    هاي مل معين متضمن ترجيح آن عمل بر عمل    انجام يك ع  . و ارادي است  
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البتـه  . بـرد  مي از آن نام»اعتبار حسن«اين همان چيزي است كه عالمه طباطبايي با عنوان          . است

عالمه در كنار اعتبار حسن، اعتبار وجوب را هم براي انجـام عمـل ارادي و آگاهانـه ضـروري                   

 ديگر، و خوب و حسن دانستن انجام آن عمل، در كنار           ترجيح انجام يك عمل بر عمل     . داندمي

دهنـده  اعتبار قيد وجوب براي انجام آن، و نيز اراده جـدي بـراي انجـام آن عمـل، همـه نـشان            

ختي وجودشـنا  از لحـاظ  . ضرورت حضور همزمـان عناصـر شـناختي، عـاطفي و ارادي اسـت             

امـا در عـين حـال هويـت         فـاوتي برخـوردار اسـت        مت انسان از ابعاد وجودي   توان گفت كه    مي

به همين سياق، در عين حال كه اين ابعاد مختلف در انجام عمل مشاركت دارنـد                .واحدي دارد 

 مسئول رفتار هويت واحد فرد است، مهم نيست كه آن عمل ماهيت نظري داشته باشد                اما نهايتاً 

شـود   مـي گفتـه كار علميهاي  ماهيت علم و ويژگي   ي درباره روست كه از اين . يا ماهيت عملي  

بلكه نيازهاي فردي، اجتماعي، سياسي و ادراك       .  محصول كنجكاوي دانشمند نيست    علم صرفاً «

وي در انجـام    هـاي   نيز انگيـزه  ) و البته احساس همراه اين ادراك     (خاص دانشمند از اين نيازها      

اختالط و درآميختگي قـضاياي علمـي و ارزشـي محـصول درآميختگـي              . تحقيق علمي هستند  

در واقع، محقق بـا تمـام وجـود در ميـدان            . متقاوت دانشمند در تحقيق علمي است     هاي  هانگيز

گذارد، هم با روحيه كنجكاوانه خود و هم با تجربيات و باورهـاي ارزشـي خـود      مي علمي قدم 

و مباني را در انجام تحقيق علمـي ايفـا          ها  فرضتوانند نقش پيش   مي طور كه گفته شد   كه همان 

اين نگاه كـه مبتنـي بـر يـك نگـرش وحـدت گرايانـه         ). 32، ص   1376مقدم،  صفايي   (»نمايند

نسبت به انسان است و بر اين است كه نفس آدمي در نهايت يك امر واحـد            ) وحدت وجودي (

تمايز اساسي و ذاتي افعال متفاوت آدمي، چه نظري و چه        ) النفس في وحدتها كل القوي    (است  

بـه دليـل    و هـم     .كنـد  مـي  سـد ها  و چندگانگي ها  دوگانگينمايد و راه را بر       مي عملي، را انكار  

كه قـران كـريم  امتزاج عناصر ايماني و علمي، و وحدت همه قواي آدمي در نفس واحد اوست        

ان تتقوا اهللا يجعـل  (دهد  مياگر تقوي پيشه كنيد خداوند قدرت تميز و درك به شما : فرمايدمي

اي الهي پيشه كنيد تا خداوند شما را علم و دانش دهد        تقو: فرمايد مي يا. 8/28انفال  ) لكم فرقانا 

.2/282بقره ) واتقوا اهللا يعلمكم اهللا(

،  بايد علم، اخالق و عمـل -كه شايد بهتر باشد آن را نظام تربيتي بناميم-نظام آموزشي لذا،  

ي  عدم جدايي ذات   تراتژيسمبناي اين ا  . يردمان در نظر گ   أ را تو  و همچنين عقل، احساس و اراده     

. مبادي مختلف رفتـار از همـديگر اسـت        ارزش، و عدم انفكاك ذاتي       ي دانش از حوزه   يحوزه



)2ي ، شماره1390، پاييز و زمستان 2-18ي ششم، سال دوره(تربيتي دانشگاه شهيد چمران اهواز،مجله علوم 28

 مـستقل وا    نهادهـاي ذاتـاً    تأسيستواند ما را به      مي باور به هر نوع انفكاك ذاتي براي آنها منطقاً        

 پـرورش نه تنهـا بـه  و اين چيزي است كه به باور ما. مربوط باشداي دارد كه هر كدام به حوزه     

. باشدتواند موجد مشكالتي ميكه خودرساند بل نميمن ياريؤيك نسل فرهيخته و م
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