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  جمهوري اسالمي ايران در فلسفه تعليم و تربيت
  

  1نرگس سجاديه

   11/12/92تاريخ پذيرش:  20/5/92 تاريخ دريافت:
 

 چكيده
 

وري اسـالمي  نگاشته شده در فلسفه تعليم و تربيـت جمهـ   ياسناد رسم يقيتطب ليتحلهدف اصل اين پژوهش، 
بـه دسـت    يها افتهيبهره گرفته شد.  نقد تطبيقي از روش پژوهش ،به اين هدف يابي دست. براي باشد يم ايران

 ،تناسـب بـا عرصـه عمـل     ،يانسـجام فلسـف  ( گانـه  هفـت  يارهاياز منظر مع نظرد سند موركه سه آمده نشان داد 
در  و جامعيـت)  بيـ رق يهـا  دگاهيداها در مقابل ادع يموجه ساز زانيم نوآوري،   ،بودن يرانيا ،بودن ياسالم
 يهـا  رتبـه در  بيـ بـه ترت  ، طرح دوم و طـرح سـوم  اول نخست، طرح اريقرار دارند. از منظر مع يمتفاوت گاهيجا

 عرصـه  يهـا  جنبـه از  يبـه برخـ   نظرد مور يها طرحاز  كيدوم، هر  اري. در مورد معرنديگ يمقرار  اول تا سوم
 برخوردارنـد.  يشتريب قيسوم، طرح اول و دوم از توف اريند. از منظر معهست دور رگيد يو از برخ كيعمل نزد
 كيـ فرهنگ نزد يها مؤلفهاز  يبه برخ يرانيا يا فلسفهداشتن بر  هيتك ليچهارم، طرح دوم به دل ارياز منظر مع

در طـرح   هـا  هدگايـ د ي. موجه سازاند ربودهسبقت را  يطرح اول و دوم گو ،ينوآور زانيشده است. از نظر م
  هـا  طـرح  رياز سـا  شيدر طرح سـوم، بـ   تيجامع مؤلفه ،نيهمچن است. رفتهيصورت پذ نيرياز سا شينخست ب

  .  شود يم  دهيد

  تربيت، بررسي تطبيقي، انسجام، جامعيت، اسالمي بودن، ايراني بودن يها فلسفههاي كليدي: واژه

 
  مقدمه

 ،يـن رو ااز  .اسـتوار اسـت   ييهـا  فلسفهاسته بر فلسفه يا خواسته يا ناخو يا جامعهتربيتي هر  يها برنامه

تربيتـي هـر نظـام آموزشـي و نيـز يـافتن جهـت         يهـا  برنامهبنيادي براي طراحي يا بازنگري  يها گاميكي از 

تربيت و بررسي و آشكار كردن نقـش و جايگـاه آن (يـا     )يها فلسفهكلي آن، توجه به فلسفه (يا  يها يريگ

                                                
 n.sajadieh@gmail.com، دانشگاه تهران، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي . عضو هيئت علمي  1

نگاشته شده در فلسفه تعليم و تربيت جمهوري اسالمي  ياسناد رسم يقيتطب ليتحل ).1393(نرگس ، هسجادي

  .29 -48)، 1( 4،نامه مباني تعليم و تربيت پژوهش .ايران
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در  -رسمي يا غيررسـمي  -ها فلسفه، تحليل و ارزيابي اين يا نهيزمچنين  درتربيتي است.  يها برنامهآنها) در 

در » هـا  فلسفه«سخن از  ،دارد. گفتني است اساسيپيش رو نقشي  يها افقو  ها چالشتعيين وضعيت موجود، 

 يهـا  نـه يمزحيطه رسمي، از آن رو است كه چه بسا انديشمندان فلسفه تعلـيم و تربيـت كشـور مـا بـا وجـود       

فلسفي و تربيتي يكساني نداشته باشند و اين عدم اشتراك، خود را  يها نگاهفرهنگي ديني و بومي مشترك، 

 در اسناد مختلف نگاشته شده نمايان سازد.

بپـردازد   1نوشتار در پي آن است تا از دو منظر متمايز و تطبيقي به تحليل و ارزيابي اسناد موجوداين 

موجـود يـا در    يهـا  فلسـفه در بازسـازي   توانـد  يمـ ها را مشخص سازد. اين بررسـي  و نقاط ضعف و قوت آن

) سه سند فلسـفه تربيـت از   1: عبارتند ازپژوهش اين اساسي  يها پرسشباشد.  گشا راهنگاشتن سندي جديد 

ــد؟ ييهــا يژگــيومنظــر تطبيقــي از چــه   ــادي، داراي چــه   2و  برخوردارن ) هــر يــك از اســناد از منظــر انتق

  هستند؟ يياه يژگيو

مورد نقدهاي مختلفي قـرار گرفتـه كـه هـر يـك از       كنوناسناد پشتيبان نظام تربيت رسمي كشور تا 

آموزشي اين نظام را از منظر ميشـل فوكـو    يها هدفدژگاهي و ضيمران   ،. براي نمونهاند بوده ژهيومنظري 

 نظـر تربيتي نگاشـته شـده از    ياه فلسفه ،همچنين .)Dejgahi & Zeimaran, 2006( مورد بررسي قرار دادند

مـورد نقـد و بررسـي قـرار      )Sajadieh, Madanifar & Yari Dehnavi, 2013( ميزان و نحوه توجه به تفكر

 پيشين در سطح و منظر اتخاذ شده است.  يها تالشگرفتند. وجه تمايز اين پژوهش از 

بـا  ، ايـن سـه سـند    وشـي در سـطح فلسـفي   محتوايي و ر يها يژگيو، ضمن توصيف پژوهشاين در 

محتـوايي   مطالعه بـه بعـد  اين از آنجاكه . شوند يمدر مقايسه با يكديگر نقد و بررسي تدوين معيارهايي كلي 

سـه سـند    همچنـين،  .ابـد ي ينمـ تعارض محتوايي خاصي نيز با اسناد مورد نظـر   لذا ،شود ينممحدود  يا ژهيو

، بـا رويكـردي   و سـپس تطبيقي مورد بررسـي  به صورت  انتخاب شده گانه هفتمحورهاي  بر اساسمذكور 

  . رنديگ يمانتقادي مورد ارزيابي  قرار 

  

                                                
-ت جمهـوري اسـالمي ايـران. تهـران: انتشـارات علمـي      ). فلسفه تعلـيم و تربيـ  1387عبارتند از: الف) باقري، خسرو ( اسناد. اين  1

صـادق زاده،   ). نظريه اسالمي تعليم و تربيت. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).ج)1388فرهنگي. ب) علم الهدي، جميله (

در دسـت   ). بنيان نظري تحول راهبـردي در نظـام تربيـت رسـمي و عمـومي جمهـوري اسـالمي ايـران.        1388عليرضا و همكاران (
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  روش پژوهش  

در بخـش  لـذا،  . بهـره گرفتـه شـد    )Given, 2008(نقـد تطبيقـي   پـژوهش  روشاز  پژوهش،اين در  

ــه ــل مفهــومي و نقــد   نخســت، ب ــه   يا توســعهتحلي ــر پرداخت ــل مفهــومي  .شــده اســتهــر اث                   رويكــرد تحلي

)Combes & Daniel, 1991(  مختلـف از   يها مفهومرويكردي است كه در بخشي از آن، كفايت مفهومي

مـورد  از منظرهاي گوناگون اثر پژوهشي نيز  يا توسعه. در نقد رديگ يممنظرهاي مختلف مورد ارزيابي قرار 

ارزيـابي ادعاهـاي مـتن و     فبا هـد  ، نقد درونيبه طور عمده . در مرحله نخسترديگ يمكاوش فلسفي قرار 

  .  )Haggerson,1991( رديگ يمصورت  ميزان انسجام آنها

، )Given, 2008(تطبيقـي  . در روش تحليـل  اسـتفاده شـد  تطبيقـي   پـژوهش  روش ، ازبخش دومدر 

معرفتـي متنـاظر و مقايسـه و تطبيـق آنهـا بـا        يهـا  منظومـه و  هـا  مفهـوم ، ها گزارهمبتني بر يافتن  رويه پژوهش

مقايسـه  سپس، حـول ايـن محورهـا     شوند،است. در اين راستا، ابتدا بايد محورهاي تطبيق مشخص  يكديگر

روشي مشـترك شـكل    يها هيرويا  ها موضوع بر مبناي توانند يمصورت پذيرد. اين محورهاي سامان بخش 

نمونـه  بـراي   .سازند يماساسي پژوهش را مشخص  يها يريگكلي، جهت  يا منظومه، در سرانجامو  گيرندب

ــژوهش  ــران     «در پ ــالمي اي ــوري اس ــرورش جمه ــوزش و پ ــان در آم ــراي كودك ــفه ب ــري فلس ــوي نظ  »الگ

)Zarghami, Sajadieh & Ghaedi, 2011(        كه در آن مباني فلسفي برنامـه فلسـفه بـراي كودكـان بـا مبـاني

          نـد.  موضـوعي بود  مـورد مطالعـه،   ي، محورهـا انـد  شـده ري اسـالمي ايـران مقايسـه    مهـو فلسفي تربيت در ج

كـه امكـان مقايسـه سـاختاري سـه       هسـتند ساختاري  ييها مؤلفه محورها اغلب، اين پژوهشدر  كه يدر حال

  .آورند يمرا فراهم  نظرد مورفلسفه 
  

  سه فلسفه موجود: توصيفي كوتاه

خالصـه   خطوط راهنماي اصلي آنها بـه صـورت   توصيف شده و سه اثر مورد مقايسهدر اين بخش، 

  تا در ادامه، عمل مقايسه با دقت بيشتري صورت پذيرد.  شوند يمارائه 
  

  »درآمدي بر فلسفه آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران« سند )1

خسـرو   توسـط  1380در سـال  » درآمدي بر فلسفه آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايـران « سند

ضـمن   سـند ايـن   .)Bagheri, 2001(باقري و به سفارش سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشـي اجـرا شـد   

معنـاي روشـي و قالـب اسـتداللي     در تربيت، فلسفه را و تعليم تالش براي تحليل پيشينه فلسفه و نسبت آن با 

د نظـر  ورنظريـه تربيتـي مـ    -تجسم يافتـه در الگـوي فرانكنـا    -تا در اين قالب و ساختار كوشد يمو  رديپذ يم

  است. شدهكلي تدوين بندي كند. اين نظريه در سه بخش  خويش را صورت
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 ، بخـش دوم در برگيرنـده    و تربيت  تعليم  و مفهوم  غايي  )، هدف1  (نوع  مبانيشامل   ،بخش نخست

) و 3  (نـوع   مبـاني و بخـش سـوم نيـز نـاظر بـه        و تربيـت   تعلـيم   ) و اصـول 2  (نـوع   ، مبـاني  واسـطي  يها هدف

 ،بـدين ترتيـب   .نظر سطح انتزاع متمايز از يكديگرنـد از   3و  2، 1است. مباني نوع  تعليم و تربيت يها روش

. شـوند  يمـ در سطحي خرد مطـرح    3، در سطحي مياني و مباني نوع 2در حد كالن، مباني نوع  1مباني نوع 

انسـان بـه حيـات پـاك اسـت. ايـن حيـات در دو         يابي دست ،)Bagheri,2008(غايت تربيت در اين پژوهش

شده اسـت. در قلمـرو روح،    بيانآن  يها يژگيوگرفته و در هر قلمرو، قلمرو جسم و روح مورد توجه قرار 

. در بخش بعد، از تحليـل مفهـوم   رديگ يماين مفهوم در سه حيطه انديشه، گرايش و اراده مورد بررسي قرار 

  نظام تعليم و تربيت خوانده شده است.  يها هدف كه ديآ يمدست ه حيات پاك، هشت هدف واسطي ب

نيـز   ييهـا  روشو  هكه مباني مياني هستند، اصول تعليم و تربيـت اسـتنباط شـد    2نوع مباني اساس بر 

  .است ) نشان داده شده1(در جدول آن اين مباني و اصول  يها عنوانبراي تحقق آنها پيشنهاد شده است. 
  

  )Bagheri, 2001( نخست سندمباني و اصول تعليم و تربيت : 1جدول

مباني و اصول انسان 

  شناختي

  مباني و اصول ارزش شناختي  ني و اصول معرفت شناختيمبا

: تغييـر  بـدن  نفـس و  درهم تنيـدگي 

  ظاهر و تحول باطن

  : اعتباريابي/اعتبارسازيها ارزش اعتباري بودن  اكتشافي بودن علم: ارتباط با امر مورد مطالعه

  : درك سلسله مراتبيها ارزش ثبات و تغيير در  : تكيه بر شواهدمطابقت علم با واقع  : احياي پيوند قدسيفطرت

  يا حرفه: مهارت/اخالق ارزش ابزاري طبيعت  : جامع نگري در علمسطوح مختلف علم  عقل: عقل ورزي

  كرامت انسان: حفظ و ارتقاي كرامت  تأكيد بر حقايق ثبات علم:  ليتئواراده و اختيار: مس

  آزادي: تأمين آزادمنشي  حدت گراييحقيقي علم: كثرت گرايي/و انواع  هويت جمعي: تعامل مؤثر اجتماعي

: تكليــف متناســب بــا هــا يتمحــدود

  توانايي

  عدالت: برقراري عدالت تربيتي  ابداعي بودن علم: فرضيه پروري

تناظر علم با نيازهـاي آدمـي: ارتبـاط بـا نيازهـا و        

  مسائل

  فت و احسان: فضلأر

  

  » فلسفه تعليم و تربيت رسمي از ديدگاه اسالم« سند  )2

، از ضرورت وجود برنامه و چشـم انـداز جهـت پيگيـري هرگونـه تحـول       سنددي در مقدمه علم اله

ــد       ــژه تاكي ــاي فلســفي وي ــر مبن ــدام آموزشــي ب ــودن هــر برنامــه و اق ــي ب ــر مبتن ــه و ب ــنما يمــســخن گفت                   دي

)Alamalhoda, 2009(اكيـد  بر ضرورت همراهي تحـول نظـام آموزشـي ايـران بـا تحـول بنيـادين ت        ،. سپس

بعد، روش شناسي تعليم و تربيت مورد بحث قـرار گرفتـه اسـت. ايـن روش كـه زيـر        يها بخش. در كند يم

از ايـن   همچنين، انحصار روش شناختيمجموعه تحقيق فلسفي دانسته شده، بيشتر شامل روش قياسي است. 
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يـك پديـده بـه     كاستن حقيقـت وتحقيق و خطر فر يها روشساير  يها موهبتموجب بازماندن از حيث كه 

محقـق بيـان    ،. بنـابراين نقـد قـرار گرفتـه اسـت    مـورد  ، شود يم -»كنه و وجه«مغالطه  –وجه مورد تحقيق آن

عالوه  است.قياسي، تجربي و تفسيري  يها روششامل  اين مطالعهدر  اومورد استفاده  يها روشكه  كند يم

وجـود، واجـب الوجـود، عـالم،     ( صـدرايي  اساسي فلسـفي در نگـاه   يها مفهومتالش شده تا با تبيين براين، 

  د. شونتايج تربيتي آنها استنباط  )انسان، علم و ارزش

محقـق معتقـد اسـت بنـا بـر حكمـت        شـده و تعليم و تربيت از ديدگاه اسالم تبيين نيز در فصل سوم 

ي متنفـر  نيسـت  آن از دنبـال و بـه   )Alamalhoda, 2009, p.110( متعاليه، انسان هست و به هستي تمايـل دارد 

. اين مبنا بـه عنـوان مبنـاي اساسـي تربيـت در اسـالم مفـروض        گردد يماست و به دنبال عوامل هستي بخش 

انگاشته شده است. همين مبنا، با نفوذ در ماهيت تعليم و تربيت آن را به صورت عاملي براي فـرار از عوامـل   

حقق بـا محـور قـرار دادن موقعيـت     ، مها هدف.  در بخش كند يمهستي زدا و بسط عوامل هستي زا تعريف 

تربيـت را در قالـب    يهـا  هـدف انساني و تالش براي اصالح آن و با تبيين مفهوم تقوي در انديشه اسـالمي،  

به دو بخش اصول  سنداين ر اصول تعليم و تربيت د ،شناخت و اصالح موقعيت توضيح داده است. همچنين

  :   عبارتند از. اصول ناظر به عمل تربيتي اند شدهقسيم ناظر به علم تربيت و اصول ناظر به عمل تربيت ت

  اصل حيات: حضور، زنده انگاري، گفتگو و سودمندي. )1

  تفكيك ناپذيري، وابستگي، تلفيق، تشخص و تأثير متقابل.  :اصل وحدت )2

  غايتمندي، تدريج و هويت يابي. :اصل تغيير و تكامل )3

  يف، نظارت و ارزشيابي و پاسخگويي.اعتبار و مرجعيت، تقسيم وظا: ليتئواصل آزادي و مس )4

 تنوع منابع، عدالت، انعطاف و تفاهم و تقدم مصالح تربيتي. :اصل موقعيت )5

نظريه تربيتي اسـالم در مـورد تربيـت رسـمي، اصـالح نظـام        يها داللتدر معرفي  ،در فصل چهارم

در  هـا  چـرخش . اين اسالمي مبتني بر چند چرخش عمده تبيين شده است يها آموزهتربيت رسمي بر مبناي 

. در مديريت و تربيت، موقعيت شناسي را دهد يمعرصه شناختي، شناخت هنري را بر شناخت علمي ترجيح 

ييـرات را بـر   غ، هـدايت ت داند يم. به جاي موضوع، هدف را محور آموزش سازد يمجايگزين محيط گرايي 

 ،. همچنـين كنـد  يمـ نگـرش حركـت   و در نهايت از دانش به سمت بـاور و   دارد يمهمراهي تحوالت مقدم 

 توانـد  يمـ كيد خود ارويكرد كلي تعليم و تربيت رسمي، تربيت عقالني ارزش مدار دانسته شده است. اين ت

  اهميت تفكر و عقل ورزي را در نظام آموزش رسمي نشان دهد. 
  

 »بنيان نظري تحول راهبردي در نظام تربيت رسمي و عمومي جمهوري اسالمي ايران« سند   )3
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فلسـفه   ،: نخسـت دنـ كن ياشاره مـ ق زاده و همكاران در آغاز گزارش پژوهشي خود به سه نكته صاد

تربيتي مدون  و بومي متناسب با جامعه اسالمي ايـران تنظـيم و سـاماندهي نشـده اسـت؛ دوم آنكـه، جريـان        

ون بـا  خاص و مـد  يا فلسفهفاقد  -» 1يا مدرسهتحصيالت «به عنوان بخش  مسئول  -تربيت رسمي و عمومي

 عمـومي  در  گسـترش نظـام تربيـت رسـمي و    و خصوصيت  اسالمي و ايراني است؛ سوم اينكه، سازماندهي 

صـورت   ايرانـي)  (بـا دو ويژگـي اسـالمي و    عمـومي  سازگار با فلسفه تربيت رسمي و چهارچوبي منسجم و

 تربيــت در فلســفه« بــا عناصــري از قبيــل يا مجموعــه. تــدوين )Sadeqzadeh et al., 2009(نگرفتــه اســت

رهنامـه تربيـت   «و  »اسـالمي ايـران   يدر جمهـور فلسفه تربيت رسـمي و عمـومي   «، »جمهوري اسالمي ايران

اصـولي   ،در ادامه صورت گرفته است. ها چالشبراي رفع اين  »اسالمي ايران يدر جمهوري و عمومي رسم

تربيـت دينـي و اخالقـي و تعامـل      كه در ميان آنها اصولي مانند عقالنيت، اولويـت  شوند يمبيان  گانه شانزده

  . شود يمفعال با محيط مالحظه 

در بخش بعد تالش شده است تا از مباني انسان شناختي، معرفت شناختي و ارزش شـناختي، مبـاني   

تربيـت دينـي و   حقوقي، سياسي و جامعه شـناختي تربيـت رسـمي اسـتنباط شـوند. تربيـت بـه شـش سـاحت          

، تربيـت هنـري و   يا حرفـه ربيت سياسي و اجتماعي، تربيت اقتصادي و اخالقي، تربيت علمي و فن آوري، ت

بخشـي از  «بـه عنـوان   تربيـت رسـمي    ،در اين سند است.تقسيم شده زيبايي شناختي و تربيت زيستي و بدني 

 يو الزامـ سال)  18تا  6عادالنه، همگاني (نسبت به افراد  جريان تربيت كه به شكل سازماندهي شده، قانوني،

 ايراني) هويـت، و تعالي مداوم هويت متربيان با تاكيد بر وجوه مشترك (انساني، اسالمي و تكوين در جهت 

 ، قــومي و2فرهنگــي، دينــي/ مــذهبي ، خــانوادگي،جنسي/جنســيتي (فــردي، يهــا يژگــيوضــمن مالحظــه 

بعـاد  از آمـادگي  بـراي تحقـق حيـات طيبـه در ا      يا مرتبـه تا  متربيـان    رديپذ يمبومي/محلي) ايشان صورت 

تعريف شده » تحصيل آن مرتبه براي عموم افراد جامعه الزم يا شايسته باشد. آورند كهدست ه گوناگون را ب

. دت تربيتي تبيين شحاوليه، رويكرد و اصول حاكم بر هر سا گانه شانزدهبر اساس اصول  است. عالوه براين،

. عقالنيـت  مشـخص شـدند  ر سـاحت  كلي ه يها يريگدر دو بخش سلبي و ايجابي بيان و جهت  اين اصول

مداري در ساحت ديني و اخالقي، توجه به تفكر نقاد، منطقي و خالق در ساحت علمـي و   ئلهمحوري و مس

از جملـه   تـوان  يمـ فناوري و توجـه بـه خيـال ورزي و پـرورش حـواس در سـاحت هنـري و زيباشـناختي را         

با پرداختن به عوامل سهيم و موثر در  سندين د. انهستمار آورد كه به پرورش تفكر معطوف به ش ييها نمونه

                                                
1 . schooling 

.  البته، مالحظه خصوصيات ديني/ مذهبي فقط در ساحت تربيت ديني (به معناي خاص) و آن هم تنها براي متربيان تابع اديـان و   2

 ي كشور، براساس مفاد قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران امكان پذير است.مذاهب رسم
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  .  سازد يمتربيت رسمي و عمومي، نقش دولت، خانواده و نهادهاي مردمي را در اين بين مشخص 
  

 موجود در فلسفه تربيت در جمهوري اسالمي ايران سندارزيابي سه   

يـران، دو  انجـام شـده در حيطـه فلسـفه آمـوزش و پـرورش جمهـوري اسـالمي ا         سـند در تحليل سه 

است. رويكرد نخست كه رويكردي تمايزي اسـت، هـر اثـر را مسـتقل از آثـار ديگـر       قابل مالحظه رويكرد 

و رويكرد دوم، در تالش است با نگاهي تطبيقي، سه اثر را در نسـبت بـا يكـديگر     دهد يممورد بررسي قرار 

در نسـبت بـا    سندسه هر سپس  ،شود يمارائه  سند، ابتدا تحليلي تمايزي از هر اين پژوهش تحليل نمايد. در 

  .رنديگ يمد نظر قرار وريكديگر م
  

  متمايزبررسي انتقادي  .1

و نقاط قوت و ضـعف آن   رديگ يمبه صورت مجزا مورد نقد و ارزيابي قرار  سنددر اين بخش، هر 

 ايسهمقمحورهاي  شكل دهي، زمينه تمركز دارد. اين بررسي كه در هر بخش، بر يك اثر شود يمبر شمرده 

  .  آورد يمفراهم  را و تحليل تطبيقي
  

  »درآمدي بر فلسفه تعليم و تربيت جمهوري اسالمي ايران«اول:  سندارزيابي  .1-1

ادعا شده كه فلسفه به منزله روش و تعاليم قرآني بـه   )Bagheri, 2010, pp. 29,30,32( سنددر اين 

اي نگاه نويسنده عبور كرده و در جصافي ي، خود، از . اما از آنجاكه تعاليم قرآنتلقي شده استمنزله محتوا 

آنها را در كنار يكديگر منسجم ساخته است. ديدگاه انسان به منزله عامـل،   ، طرحي از پيشاند نشستهمحتوا 

ــنده       ــت از آن نويسـ ــي اسـ ــرآن، طرحـ ــه قـ ــتناد بـ ــين اسـ ــنددر عـ ــت    سـ ــوم تربيـ ــين مفهـ ــه در تبيـ                    كـ

)Bagheri,2010, p.111(،  مفهـوم تربيــت اســالمي دوگــانگي )Bagheri, 2010, pp.113-116(  و تحليــل

گفت  توان يم ،شده است. بنابراين بكارگرفته واسطي تربيت يها هدفبه  يابي دستات طيبه در راستاي يح

در دو سطح روش و محتوا حضور دارد. در بخش روش، نويسنده بـا مطالعـه روش    سندفلسفه ورزي در اين 

ارچوب هـ و بسط روش فرانكنا پرداخته  و قياس عملي را در مقام چ اصالح ،اي موجود، به انتخابشناسي ه

روشي كار خويش برگزيده است. در بخـش محتـوا نيـز در دو سـطح پيشـيني و پسـيني فلسـفه ورزي ديـده         

انسـان  «از آن سخن نگفته، طـرح انسـان شـناختي     آشكارطور ه . در بخش پيشيني كه البته نويسنده بشود يم

 اودروني  يها مؤلفهدر ساخت هويت خويش و نهايي نبودن وضعيت  كه بر اختيار آدمي و قدرت او» عامل

، پس زمينه نگاه نويسنده به تعاليم قرآني را تشكيل داده است. اين طرح انسـان  ورزد يماز جمله عقل تاكيد 

و بحث ابـداعي بـودن و اكتشـافي بـودن      ساخته متأثرشناختي، عرصه معرفت شناختي را نيز تا اندازه زيادي 
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 يهـا  اسـتدالل را وارد اين حيطـه نمـوده اسـت. در بخـش پسـيني نيـز        )Bagheri, 2010, pp.172,180( علم

  ه است.شدمختلف كار  يها بخشفلسفي باعث به هم پيوسته شدن 

رخوردار اسـت  ويژه ب يينوا هماز انسجام و  ياد شدهبه دليل غلبه روشي قياس عملي بر كل كار، اثر 

ديگر مشـابه بـوده و طـرح مقـارني پديـد آمـده        يها بخشكه رويه مورد استفاده در هر بخش با  يا گونهبه 

 يهـا  هـدف را بـه   3و  2، 1نموده است. روش قياسـي در ايـن پـروژه، مبـاني نـوع      آسان است كه فهم آن را 

را بــه صــورتي  -ل يــا روشاعــم از اصــو -تجــويزي مطــرح در آن  يهــا گــزارهواســطي پيونــد زده و همــه 

 . 1مرتبط ساخته است ها هدفگر و نواقع  يها گزارهبه  مند ضابطه

مبـاني   –در سطح مباني فلسـفي متوقـف شـده و مبـاني علمـي تعلـيم و تربيـت        سنددر بخش مباني، 

        . بــر اســاس الگــوي اصــالح شــده فرانكنــاانــد نگرفتــهمــورد بحــث قــرار  -و جامعــه شــناختي يشــناخت روان

)Bagheri, 2010, p.59(واقـع نگـر    يهـا  گـزاره واقع نگر فلسفي يا الهيـاتي يـا    يها گزارهبايد با  2 ، خانه ب

 يتر يفلسف، فلسفه تعليم و تربيت اسالمي شكل )Bagheri, 2010, p.60(علمي پر شود. بر اساس نظر باقري 

 هـا  هـدف ، ساختار سلسله مراتبي ها هدف. در بخش اند يفلسفاثر همه اصول، اصولي اين خواهد داشت. در 

)Bagheri, 2010, pp.130-145(  مواجـه اسـت كـه     ييهـا  رخنـه فهم و برنامه ريزي بـا  آسان سازي با وجود

از يكـديگر و عـدم تعريـف     ها هدفن توجهي نداشته است. در ساختار سلسله مراتبي، تفكيك ه آنويسنده ب

آنهـا در   تـأثر و  ريتأثبا يكديگر مد نظر قرار نگيرد و  ها دفهنحوه ارتباط آنها با هم باعث شده تا تعامل اين 

 غفلـت از ساختار سلسله مراتبي همواره مستعد خطـر  كه گفت  توان يم شود. اصوالًناديده گرفته  2هر حوزه

و سـاختار   تمركـز يافتـه  جريـان تعلـيم و تربيـت    بـر خـود    سـند ايـن  متقابل اسـت.   اثراتمرزي و  يها حوزه

برخـوردار   يا ژهيـ ورا از سـادگي و انسـجام    سـند است. اين امر، از يك سو  نگرفتهبحث  مديريتي آن مورد

نظريه و فلسفه مواجه خواهند بود. البته بـا نظـر    خالءمديريتي همچنان با  يها حوزهساخته اما از سوي ديگر، 

بتوانـد در    كـه    ياسـالم   و پـرورش   آمـوزش   از فلسـفه   ارچوبيهـ چ  تنظـيم  يعنـي  ، تحقيـق   ايـن   كلـي   هدفبه 

  بخـش  و الهـام  نيآفـر  تيهـدا ، اثـر   و پـرورش   موجـود در آمـوزش   يها پژوهشو  ها يزير برنامه، ها تيفعال

بـر آن   سـند نويسـنده ايـن    .شـود  يمـ ، عدم پرداختن به اين بخش روشن )Bagheri, 2010, p.V( باشد  داشته

بلكـه بيشـتر    ،يد كه در مقام نظريه تربيتي قرار گيـرد متناظر با جريان عمل تربيت تدوين نما يا فلسفهنبوده تا 

                                                
 ي تربيت مندرج در الگوي قياسي اختصاص يافته است.  ها روش، اصول و ها هدف. فصل سوم تا نهم اين اثر به استنباط مباني،  1
ايش به امر زيبا در اين بخـش مـورد توجـه قـرار     متقابل كسب دانش و بينش نسبت به پديده هاي طبيعي با گر ريتأث. براي نمونه،  2

 نگرفته است.  
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  ارچوبي الهام بخش تاكيد داشته است. هبر فراهم آوري چ

آمـوزش و   شـرايط و  )Bagheri, 2010, p.4(به معناي عام مطـرح شـده    تعليم و تربيت ،سنددر اين 

هـا در فصـل دهـم    پرورش رسـمي از جملـه امـور سياسـي و اقتصـادي مـورد بررسـي قـرار نگرفتـه اسـت. تن          

)Bagheri, 2010, pp. 259-293( هاي قانون اساسي جمهوري اسـالمي بـا فلسـفه تعلـيم و تربيـت       ييسو هم

گرچـه   سـند ايـن  به نظـام رسـمي نزديـك شـده اسـت.       يادشدهپيشنهادي بررسي شده و از اين منظر، فلسفه 

اسـالمي ايـن تربيـت     يهـا  يژگـ يوو  اه مؤلفهاما تنها به  ،درباب تعليم و تربيت جمهوري اسالمي ايران است

تاريخي برآمـده از ايرانـي بـودن بـه     -فرهنگي يها يژگيو )Bagheri, 2010, p.V( پرداخته و به گفته محقق

تا عالوه بر  كوشيده است،دارد يمبيان  سنددر مقدمه محقق  كه گونه همان پژوهشي ديگر سپرده شده است.

اعـم از   مطـرح در دنيـاي فلسـفه    يها بحثسيني و نيز با نگاه به ي پآيات قرآن كريم، با فلسفه ورزاستناد به 

 يها فلسفه. از اين رو، اين فلسفه قابل مقايسه با 1را به صورت استداللي مطرح سازد ها بحثاسالمي و غربي 

  .باشد يمتربيتي غربي و شرقي ديگر نيز 
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ه اسـت. ايـن مطلـب را    شد، فلسفه بيشتر در بخش محتوا و اغلب به صورت پيشيني وارد سنداين  در

تربيتـي از منظـر    يهـا  موضـوع به مسـائل و   اين نظريه...« كه دهد يمتوضيح  گونه نيا سندمقدمه نويسنده در 

ــفلســفي  ــين      نگــرد يم ــا دســتگاه فلســفي آنهــا را تبي ــب ي ــه اصــول فلســفي يــك مكت ــر پاي ــو ب ــدك يم            ».ن

)Alamalhoda, 2009, p.20(   سـي، انسـان   ا. به سخن ديگر، نويسنده با اتخاذ موضـع صـدرايي در وجـود شن

تعاليم قرآني را با اين عينك به تماشا نشسته و بر اين اساس تفسـير   2شناسي، معرفت شناسي و ارزش شناسي

ايـن   )Alamalhoda, 2009, p.202(لاز جملـه در مـورد عـالم خيـا     در برخـي مواضـع   ،نمـوده اسـت. البتـه   

ديگري از جملـه فلسـفه اشـراق مـورد پـذيرش قـرار گرفتـه         يها چهارچوبارچوب اندكي تغيير يافته و هچ

تـا   داشـته آن ر را بـ نويسـنده   است كـه و متنوع بوده  متعدد چنان سند. ورود فلسفه در بخش روش اين است

چنـين  علم الهدي  با تأكيد بر اين تنوع و تكثـر روشـي   هر بحث بكار گيرد.  اقتضايمختلف را به  يها روش

                                                
قابـل رديـابي    )Bagheri, 2010, pp.214-218(و نيـز آزادي   )Bagheri, 2010, pp.152-155(. نمونه اين رويكرد در بحث عقل  1

 است.  
لسفي و  قرآني مي باشند كـه  هريك داراي دو بخش تامل هاي ف  )Alamalhoda, 2009, pp.29-252(. فصل هاي اول تا چهارم 2

 اولي زمينه ساز و مبناي تفسير دومي است.  
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گزارش شده در اين كتاب مورد استفاده قـرار گرفتـه ...    يها پژوهشروش تحقيقي كه براي « كه سدينو يم

فاقد رويكرد انحصاري است... الگوي همگرايي كه از چهار شـيوه توصـيفي، تفسـيري اسـتنتاجي و تجربـي      

همچنين  ،. نويسنده)Alamalhoda, 2009, p. 24(»اند دادهه اين اثر را سامان تحقيقات مربوط ب ،تشكيل شده

منطقي و تجربي اصول حكمت متعاليه تا حد امكـان، كـانون    يها استلزامدر عين رعايت قيد  كه تأكيد دارد

. )Alamalhoda, 2009, p.25( دهـد  يمروش شناختي اين پژوهش را تفسير، به ويژه پرسش از متن تشكيل 

بيشتر به صورت كالم و در محدوده تعيين شده بوده است. دغدغـه   ،سندنمود فلسفه در  نيز ر بخش پسينيد

تأييد و توضيح اصول حكت متعاليه است. چنانچه مؤلـف   شواهدي مبني برمؤلف در اين بخش، پيدا كردن 

ن كسب شـده و سـپس   فلسفي صدرايي را الهامي دانست كه از قرآ يها هينظر  توان يمكه خود معتقد است 

. عالوه بر اين، علم الهـدي  بـر ايـن    )Alamalhoda, 2009, p.95(فلسفي مزين شده است يها برهانبه زيور 

تالش شد تـا ... بـا تأمـل در آيـات قـرآن، شـواهد تأييـدي و تأسيسـي بـراي توسـعه           «كه  ورزد يمامر تأكيد 

  .  )Alamalhoda, 2009, p.25(»حكمت متعاليه فراهم گردد يها داللت

را بـه تفسـيرهاي    سـند ، 1رود يمـ پر رنگ بودن فلسفه صدرايي كه نوعي فلسفه اشراقي نيز به شـمار  

عرفاني و باطني سوق داده است. تفسيرهاي نويسـنده از ايـن فلسـفه نيـز بيشـتر بـا فضـاي عرفـاني و اشـراقي          

كـه  )Alamalhoda, 2009, p.206(علـم بـا وجـود     مناسبت دارد؛ براي نمونه، تفسير صورت گرفته از رابطه 

در » عقـل فعـال  «و نيز تأكيد بر ضرورت ارتباط عقل انسـاني بـا    داند يمتطور وجودي آدمي را در گرو علم 

و تعبيـر آن بـه نيـايش عقـل، علـم       )Alamalhoda, 2009, p.202(كلي و جديـد  يها معرفتجهت پيدايش 

حقيقـت انسـان، حركـت     گانـه  پنجطرح مباني  ،. همچنينزند يمورزي را به فرايندي اخالقي و عرفاني گره 

ــي       ــان شناسـ ــش انسـ ــان در بخـ ــت و آزادي انسـ ــا هويـ ــخص يـ ــان، تشـ ــاختار انسـ ــدت سـ ــان، وحـ                           انسـ

)Alamalhoda, 2009, pp.111-138(  بسـتر   ،. از اين روآورد يمزمينه تفسيري فردگرايانه از انسان را فراهم

از فضـاي واقعـي تربيـت     يا انـدازه تا  و بيشتري داشته يخوان همفردي و عرفاني  يها تيتربفلسفي اين اثر با 

 دور است.  يا مدرسهرسمي و 

                                                
حكمت متعاليه كه از تلفيق فلسفه و عرفان ذيل آيات و روايات و همراه بـا  «. در مقدمه اين اثر نيز به اين امر اشاره شده است كه  1

اني، تفسـيري، روايـي در حـوزه اسـالمي تلقـي      با اشراقات و شهودات صدرالمتالهين پديد آمده، برآيند ديدگاههاي فلسفي، عرفـ 

زان ديگري چون هانري كربن نيز بر بعد اشراقي فلسفه صـدرايي تأكيـد دارنـد.    دارپ. نظريه )Alamalhoda, 2009, p. 23(»شود يم

عميق مملـو از   يا گونهو معتقد است اين متفكر ابن سينايي، اشراقي و به  داند يماو صدرا را ابن سينايي اشراقي به سبك سهرردي 

 . )Corban, 1962, p.95(نظريه هاي حكيم الهي و عارف اقدس، ابن عربي، است
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 يهـا  روشو نـوع نگـاه آن بـه     سـند مختلف اين  يها بخشمورد استفاده در  يها روشتكثر و تنوع 

را  هـا  افتهي، اعتبار برخي 1استپژوهش در فلسفه تعليم و تربيت كه بيشتر از نوع الهام بخشي و نه گام به گام 

 شدهو كلي بيان  خالصه يا گونهبه  سنداين با چالش مواجه ساخته است. از جمله، هرمنوتيك بكار رفته در 

دسـت  ه بـ  يها افتهيين رو، اعتبار اكار گرفته شده است. از ه ب اجماليو در عمل نيز به همين صورت كلي و 

اشاره كوتاه به و  به طور عميق به روش پژوهشنپرداختن  د قرار گيرد.مورد تردي تواند يمآمده از طريق آن 

طـور مثـال،    ه . بـ سـازد  يمـ تربيتي به اصول فلسفه صدرايي را نيز با اشكال مواجـه   يها داللت پيوستگي، 2آن

ه صدرايي محل اشكال خواهـد بـود. در توضـيح ايـن اصـل آمـده       فاصل گفت و گو به فلس پيوستگينحوه 

» .وجود و مساوقت علم با وجود برخاسته است كيتشكاصل از مباني اصالت وجود، وحدت  اين« است كه

)Alamalhoda, 2009, p. 481(،  كه چگونـه اصـيل    شود ينماما نحوه اين برخاستن مشخص نيست و معلوم

بـه اصـل گفـت و گـو      در صورت ضرورت،وجود و مساوقت علم با وجود،  كيتشكبودن وجود، وحدت 

قرآن كريم به صـراحت و چنـد نوبـت بـه مناجـات      « كه . در ادامه توضيح اين اصل آمده استشود يمختم 

. حتـي پـس از اعـالن تسـبيح همگـاني      كنـد  يمـ و زمـين اسـت، تأكيـد     ها آسمانهمگاني و تسبيح آنچه در 

 .)Alamalhoda, 2009, p. 481( ».ميـ ا شدهموجودات، ما نيز به شركت در اين مناجات سراسري فراخوانده 

مشـخص   ،مشخص نشده كه چطور تسبيح همگاني به گفت و گـو تعبيـر شـده اسـت. همچنـين      درحالي كه

 يريـ بكـار گ ه . بـ شـود  يمـ و توجيـه   ابـد ي يمـ نيست كه اتصال اين اصل به مباني پيش گفتـه چگونـه اعتبـار    

را  سـند نسـجام  متعدد و متنوع در كنار يكديگر و بدون در نظر گرفتن انسجام مباني فلسفي آنها، ا يها روش

بـا داليـل و    توانـد  يمـ يشـين اسـت،   پاز مـورد   يتـر  عـام قرار داده است. اين مورد كه توضيح  ريتأثنيز تحت 

  شود. شواهدي نظير شواهد بيان شده در مورد پيشين مستدل و مستند 

اجرايي و مديريتي تربيت عمومي و بررسي مباني سياسي و حقوقي اسـالمي از   يها جنبهپرداختن به 

 آمده اسـت.  سندكه با انسجام و قوت قابل قبولي نيز در  باشد يم مورد نظر سندجديد بارز و  يها نكتهجمله 

بر  به ويژه در اصول حاكم بر عمل تربيتي، به  مديريت تربيت عمومي و اصول حاكم سنداز اين  ييها بخش

ــدالت   ــل عـ ــه اصـ ــت. از جملـ ــه اسـ ــر  آن پرداختـ ــه بـ ــد   كـ ــاص تأكيـ ــومي و خـ ــه عمـ ــود دو برنامـ وجـ

                                                
كه اثر پژوهشي او فاقـد انحصـار روشـي اسـت. از      كند يمبر اين نكته تأكيد  )Alamalhoda, 2009, p.24(.  از يك سو، مؤلف  1

كـه   كنـد  يمـ توصيفي، تفسيري، استنتاجي و تجربي ياد  ، از الگوي همگرايي چهار شيوه)Alamalhoda, 2009, p.23( سوي ديگر

اما همگرايـي   )Alamalhoda, 2009, pp.25,26( شود يمتوضيحي در مورد روش تفسير داده  ،سامان بخش اين اثر است. همچنين

 .  شود ينماين چهار شيوه به يكديگر توضيح داده  پيوستگيروش و طريقه 
 است. . در پاورقي پيشين توضيح داده شده 2
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طـور   بـه نيـز   -1391چـاپ شـده در سـال     -. جلـد دوم ايـن كتـاب   )Alamalhoda, 2009, p.500(ورزد يمـ 

ه مديريتي و سياسي نظام تربيت پرداخته است كه البته در اين مقايسـه مبنـا قـرار نگرفتـ     يها بحثبه  گسترده

 است.

درهم آميختگي اصول و مباني معطوف به جريان تربيت و اصول و مبـاني نـاظر بـه وجـوه مـديريتي      

نـاظر  كـه   هويت يابي فرعي اصل نمونه،طور ه را با چالش مواجه ساخته است. ب سند يينوا همآن، انسجام و 

ايند تربيـت و نيـز معطـوف بـه     ناظر به فركه  در كنار اصل نظارت و ارزشيابي است، به فرايند تعليم و تربيت

. بـه نظـر   )Alamalhoda, 2009, pp.470-507(قـرار گرفتـه اسـت    ،باشد يم مديريتي تربيت رسمي يها جنبه

الگوي حلقوي فرارونده كـه  همچنين،  اين آشفتگي را سامان بخشد. توانست يمنوعي تقسيم بندي  رسد يم

 توانـد  يمـ الگوي مطلوبي است كـه   )Alamalhoda, 2009, pp.452-462( در نظر گرفته شده ها هدفبراي 

 روابـط  تعليم و تربيت را پوشش دهـد. ايـن الگـو بـا در نظـر گـرفتن       يها هدفبا پرداخت بيشتر، بسياري از 

متقابـل   اثراتنگاه تفكيكي را بپوشاند و  يها رخنه تواند يمبا يكديگر و با نگاهي تشكيكي  ها هدفمتقابل 

 . شود يمبه خوبي در اين الگو نشان داده  ها هدفبه  يابي دستدريجي بودن ت ،را در نظر گيرد. همچنين

غربي مطـرح در حـوزه فلسـفه تعلـيم و تربيـت از منظـري انفكـاكي و جـداي از          يها بحث اشاره به

پيش روي فلسـفه   ها مكتبكه اين  ييها چالشو  ها فلسفهبا برخي از اين  اساساً سنداين بحث، باعث شده تا 

تطبيقـي   يها يبررستنها موضوعي كه مورد  پاسخي نيز به آنها ندهد. ، مواجه نشده ودهند يمرار صدرايي ق

. در ايـن  باشـد  يمـ ، بحث وحدت يا كثرت در تعليم و تربيت و در واقع برنامه درسـي  است دقيق قرار گرفته

 وحـدت  -خـويش  نتخـب مؤلـف تـالش كـرده تـا رويكـرد م      ،)Alamalhoda, 2009, pp.345-385(بخـش 

بسـياري از   ،رقيب نهد و از اعتبـار و برتـري آن دفـاع نمايـد. امـا      يها دگاهيدرا در مقابل  -گرايي تشكيكي

 يهـا  فلسـفه متنـاظر آن در   يهـا  مفهـوم ديگر از جمله بحث علم در فلسفه صدرايي و نسبت آن با  يها بحث

در بحـث اصـول نيـز ديـده     قـرار نگرفتـه اسـت. ايـن امـر،       مقايسـه مختلف از جمله مواردي هستند كه مورد 

اراي مـوارد  د)Alamalhoda, 2009, pp.470-507(. چنانچه اصل حيـات يـا اصـل تلفيـق و فعاليـت      شود يم

نظر خود با اين موارد نداشـته اسـت.    يها تفاوتو  ها اشتراكبه  يا اشارهاما مؤلف  ،متناظر برون ديني است

و درون فلسفه اسالمي دانست كه دغدغه مواجهه گـام  درون ديني  سنديك بيشتر  توان يمرا  سند اين اساساً

  مطرح در غرب را ندارد. يها بحثبه گام با 
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                              ديــــگو يمــــ، در ابتــــدا از چرخشــــي عميــــق نســــبت بــــه آثــــار پيشــــين ســــخن ســــندايـــن  

)Sadeqzadeh et al., 2011, p.4( برآمـده از دل   يا فلسـفه داختن بـه فلسـفه تربيـت اجتمـاع ماسـت؛      پر كه

باشـد، امـا بـه     سـند جديدي در ايـن   يها تحولآغازگر  توانست يماجتماع و نه طراحي شده از قبل. اين امر 

 نمود روشني سندكه در  )Sadeqzadeh et al., 2011(ساسي دليل عملي نشدن آن و بسنده نمودن به قانون ا

و ادغـام   1پيشـين  سـند تا با تكيه بر دو  كوشيده است سنداين  .شود ينممشاهده  سندايج آن در نت -ندارد هم

 سـند دو  يهـا  خاستگاهو تفاوت  2ها بخشعدم موفقيت در انسجام  .نقاط قوت آنها، طرحي جامع تهيه نمايد

و گسسـت هـا    ها يشهمپوبا وجود  و الزم حداقلي را نيز از دست دهد يها انسجام، سندپيشين باعث شده تا 

 تربيتي به شمار رود. يها تيفعالنتواند مبناي روشني براي 

از  )Sadeqzadeh et al., 2011, pp.15-20( به ارتباط انسـان بـا محـيط اجتمـاعي     تر مفصلپرداختن 

تـالش  . شـود  يمـ را موجـب  له تربيـت  ئتر به انسان و مسـ  انهيگرا واقعاست كه نگاهي  سندبارز اين  يها نكته

 يهـا  چـالش ه و شـد باعث كلي گويي هاي مبهم و غيركـاربردي   3سنداين ي جمع ميان امور معروف در برا

و بـدون   شـود از حـوزه واقعـي دور    سـند ميان آنها مورد بحث دقيق قرار نگرفته است. اين امر باعث شده تا 

نظـام معيـار   «ميـان   يهـا  چـالش پـرداختن بـه   ن ؛دشوتبديل  يا روزنامه يا هيانيبموضع گيري شفاف و دقيق به 

. نحوه رابطه ميان اين دو اصـل  باشد يمموارد اين در اصول تحقق جريان تربيت از جمله  »عقالنيت«و  »ديني

در جهت گيري نظام تربيتي نقشي اساسي دارد و صرف بيان آنها در كنار يكـديگر بـدون تبيـين چگـونگي     

. بـرد  يمـ در بسياري از موارد از ايجاز مخـل رنـج    سند ايننظام تربيتي باشد.  يگشا راه تواند ينمارتباط آنها 

پيشـين و پسـين    يهـا  بحـث و نحوه ارتباط آنهـا بـه    اند شدهبيان  خالصهصورت ه بسياري از اصول و مباني ب

                                                
اثر نخست به عنوان تكميل كننده و اصالح گر نتايج و اثر دوم به عنـوان مبنـاي    )Sadeqzadeh et al., 2011(. در مقدمه اين اثر  1

 تلفيق مطالعات نظري مطرح شده است.  

نخسـت اسـت، بـا     كه برگرفتـه از طـرح  )Sadeqzadeh et al., 2011, p.16( 1-1-1. براي نمونه، در مباني هستي شناختي مبناي  2

كه برگرفته از طرح دوم است، همپوشاني دارند و هر دو به بيان هاي مختلـف   )Sadeqzadeh et al., 2011, p.17( 1-1-11مبناي 

بـه   )Sadeqzadeh et al., 2011, p.18( در مبـاني انسـان شـناختي    ،سخن از فناپذيري و محدوديت عالم طبيعت مي كنند. همچنين

 1-2-4و  1-2-3نـاي فطـرت، دو معنـاي حـداقلي و حـداكثري فطـرت در كنـار يكـديگر بـه عنـوان مبـاني            دليل روشن نبودن مع

 استفاده شده است بدون اينكه تعارض هاي مفهومي ميان آنها حل و فصل شود.  

اق با نظام معيـار  اصولي مانند عقالنيت، انطب )Sadeqzadeh et al., 2011, pp.90-99(. براي نمونه، در اصول چهارده گانه تربيت 3

اسالمي، پويايي و انعطاف پذيري در عين حفظ اصول در كنار هم قرار گرفته اند بدون اينكه نحوه تعامل آنها و وزن هـر يـك در   

   برابر ديگران معلوم شود.
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ي از مباني در فهرستدر بخش بيان اصول تربيت، ربط اصول به مباني به صورت  ،مشخص نيست. براي نمونه

مشـخص نيسـت كـه اصــل     بـه طــور نمونـه،  حي در ايــن بـاره داده نشـده اسـت.    پـاورقي بيـان شـده و توضـي    

بــوط چگونــه بــه مبنــاي هســتي شــناختي واقعيــت داشــتن جهــان پــس از مــرگ مر  يكپــارچگي و انســجام 

  . همين امر، موجه بودن اين ادعاها را با چالش مواجه ساخته است. )Sadeqzadeh et al., 2011(شود يم

ه . بــباشــد يمــ ســندايــن اني نــوع اول و دوم نيــز از جملــه مشــكالت درهــم آميختگــي اصــول و مبــ

ماننـد   اصـول  برخـي  )Sadeqzadeh et al., 2011, pp.90-139( در اصول حـاكم بـر جريـان تربيـت     ،نمونهطور

مانند انسجام ناظر به چگـونگي مـديريت    آزادي و كرامت معطوف به محتواي جريان تربيت و برخي ديگر

 ،ندهسـت  يمربـوط بـه عرصـه انسـان شـناخت      تياز اصول مانند اصل عقالن يبرخست؛ آن و امري ساختاري ا

برخـي اصـول در هـر حيطـه      تـر  آشفتهدر وضعيتي و ي مانند اصل انسجام متناظر با معرفت شناس گريد يبرخ

  .اند شدهقابل تعريف و ترجمه 

كـه ايـن    دهد يمنشان  )Sadeqzadeh et al., 2011, p. 95(مباني پشتيبان اصل انسجام  ،براي نمونه 

اصل هم هستي شناختي است، هم انسان شناختي و هم معرفت شناختي و مشخص نيست در هـر عرصـه چـه    

 سـند مفهـومي را در كـل    آشـفتگي تعبيري بايد از آن داشت. عدم دسته بندي و تفكيك اين اصول، نـوعي  

  ايجاد نموده است.

امـا   ،)Sadeqzadeh et al., 2011, pp.16-18( هبر ايراني بودن خويش تاكيـد نمـود   ،نظرد مور سند

. بسنده نمودن بـه تاكيـد بـر هويـت ايرانـي      شود ينمجامعه ايراني ديده  يها يژگيو از يا ژهيوپيروي در آن 

متناسـب بـا جامعـه     يا فلسـفه را در پـرداختن   سـند آن نتوانسـته رسـالت    يهـا  مؤلفـه بدون برشمردن ابعـاد و  

را از  سـند ايـن  مـديريتي،   يهـا  بخـش تربيـت و ورود بـه    يهـا  ساحت اشاره به ايراني محقق سازد. -اسالمي

  نزديكي بيشتري با عمل برخوردار ساخته است. 

 

  تحليل تطبيقي  .2

در ابعادي با يكـديگر   سندهاهاي انجام شده، تالش بر آن است تا اين  سنددر رويكرد دوم بررسي 

نيازمند داشتن معيارهـايي يكسـان اسـت     يا سهيمقااما هر  ،دشود و گزارشي تطبيقي از آنها ارائه شونمقايسه 

معيارهـاي مـورد نظـر بـراي مقايسـه ايـن       به نظر مقايسه كننده وابسته خواهد بود.  يا اندازهتا به طور قطع كه 

ميـزان موجـه سـازي ادعاهـا در     ، نـوآوري ، ايراني بودن، اسالمي بودن، تناسب با عملشامل انسجام،  سندها

  .باشند يم جامعيتو  رقيب يها دگاهيدمقابل 
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ضروري هر نظريه و ادعاسـت. بـر ايـن اسـاس، هـر       يها مؤلفهو هماهنگي از جمله  يينوا هم  انسجام:. 2-1

و هـم راسـتاي آنهـا باشـد. رعايـت       هـا  بخشيك نظريه بايد داراي ارتباط منطقي با ساير  يها بخشيك از 

، معنادار شود و تنـاقض و تعـارض از   شدهم منطقي برخوردار تا نظريه از استحكا شود يممعيار انسجام باعث 

  . برببندددرون آن رخت 

روش  يهـا  گـام نخسـت در رتبـه ممتـازي قـرار دارد. دقـت در پيـروي از        سـند از منظر ايـن معيـار،   

 هـا  روش، مبـاني، اصـول و   ها هدفتصحيح شده فرانكنا و جاري ساختن اين روش در كل اثر باعث شده تا 

 ،. همچنـين پيونـد داده شـوند  منطقي به عناصر ديگـر   يا گونهباشند و هر يك به برخوردار منطقي  انسجام از

دسته بندي مناسب مباني در سه سطح نوع اول، نـوع دوم و نـوع سـوم زمينـه را بـراي برقـراري ايـن انسـجام         

  فراهم آورده است. 

يي و تـالش  زمينه فلسفه صـدرا  . وجود پسرديگ يماين معيار در رتبه بعدي قرار  بر اساس دوم سند

سـوم، از   سند ايجاد نموده است. سندانسجام نسبي  زمينه الزم را براي حفظآن،  ارچوب قرار دادنهبراي چ

، عـدم پيـروي دقيـق از روش    سـند ارچوب كلـي  هـ اين منظر داراي بيشترين چالش است. مشخص نبـودن چ 

. انـد  دادهسـوم را هـدف قـرار     سـند نسـجام  مفهومي از جمله عـواملي هسـتند كـه ا    يها يختگيآممشخص و 

 سـند دوم و مورد دوم از  سندنخست، مورد پنجم از  سندش پيشين در مورد دوم از خشواهد اين ادعاها در ب

  سوم آمده است. 

 

تربيتـي، مالحظـه    يهـا  تيـ فعالتوجه به رسالت فلسفه تعلـيم و تربيـت در مقـام راهبـري      با عمل:. تناسب 2-2

موجـود   يها چالش. در نظرگرفتن سازد يمتعليم و تربيت ضروري  يها فلسفهبيتي را در عملي تر يها عرصه

از منظـر فلسـفي از جملـه     هـا  چـالش نگريستن و پرداختن بـه ايـن    برايتربيتي و تالش  يها تيفعالدر دنياي 

 .رود يماساسي تناسب با عرصه عمل به شمار  يها مؤلفه

عرصـه عمـل نزديـك و از     يهـا  جنبـه بـه برخـي از    ياد شـده  هاي سندهر يك از بر مبناي اين معيار 

رسمي مديريتي تاكيـد   يها انيجرنخست كه بر روند تعليم و تربيت، فارغ از  سندند. هست برخي ديگر، دور

  مواجه است. ييها يكاستتربيت رسمي با  شرايطو نيز برخي  يمديريت آموزش يها عرصهداشته، در 

عملـي   يهـا  عرصـه در  يريكـارگ  بـه ، آن را بـراي  سـند  يينوا همو  از سوي ديگر، نحوه دسته بندي

 يها بحثتربيت رسمي و ورود به  پنهان يها جنبهدوم، به دليل پرداختن به برخي  سندمتناسب ساخته است. 

اما آميختگي اصول و  ،برخوردار است يمديريتي آموزش يها تيفعالاز تناسب بيشتري با  مديريت آموزشي

زمينـه سـاز تعلـيم و     يهـا  تيـ فعالمعطوف به م معطوف به جريان تعليم و تربيت و درجه دو مباني درجه يك
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  د. شومواجه  ييها چالشمديريتي و برنامه ريزي باعث شده تا در عمل با  يها تيفعالتربيت مانند 

مختلـف   يهـا  عرصـه سوم تالش نموده تا عرصه عمل را بيشتر مد نظر قرار دهد و طبقـه بنـدي    سند

برگرفتـه   يهـا  مفهـوم اما عدم انسجام آن و آميختگي  ،تفسير نمود توان يمدر آن را نيز از همين منظر  تربيت

دوم اسـت، ارتبـاط آن را بـا     سـند كـه برآمـده از نقشـه مفهـومي      »موقعيت«نخست با مفهوم مركزي  سنداز 

 نمـوده  تـر  قيـ عم ايجاز مخل، گسيختگي آن را از عمل و همچنينعرصه عمل با چالش جدي مواجه ساخته 

  سوم آمده است.  سنداز  9و  5دوم و  سنداز  6و  2نخست،  سنداز  5 يها قسمتاست. شواهد اين بخش در 

 

براي نظـام تربيتـي جمهـوري اسـالمي ايـران نگاشـته        ياد شده يها فلسفهاز آنجاكه همه  . اسالمي بودن:2-3

اساسي قـوام بخـش هويـت ايـن      يها مؤلفهام يكي از ، ميزان ارتباط آنها با عمق تعاليم اسالمي در مقاند شده

 نظام يكي از معيارهاي مطرح در ارزشيابي آنها خواهد بود. 

ند تا استناد خويش به تعاليم اسالمي را نشان دهنـد. در  هست در تالش سندهر سه بر اساس اين معيار، 

يـل عـدم پـرداختن بـه نحـوه مسـتند       سـوم بـه دل   سنداول و دوم از توفيق بيشتري برخوردارند.  سنداين ميان، 

در  ،سازي و توضيحات كمتر در اين مورد، كمتر خود را به تعاليم اسالمي مستند ساخته اسـت. بـراي نمونـه   

دينـي مسـتند    مبناي هستي شناختي نخست به هيچ سند )Sadeqzadeh et al., 2011, p.99( ها يپاورقبخش 

  نشده است. 

 

تعلـيم و تربيـت نظـام     يهـا  فلسـفه را بـر   يا ژهيـ وم، ايراني بودن نيز الزامـات  در كنار اسالراني بودن: ي. ا2-4

و ميزان تناسـب آن   سازد يم. الزاماتي كه آن فلسفه را از آن ايران سازد يمجمهوري اسالمي ايران معطوف 

را  يـاد شـده  هـاي   سـند هـيچ يـك از    بر اساس ايـن معيـار،  لذا، . دهد يمرا با فرهنگ و پيشينه مردم افزايش 

 يا فلسـفه دوم به دليل تكيه داشتن بر فلسفه صدرايي به عنوان  سندايراني دانست. البته در اين ميان،  توان ينم

سـوم،   سـند فرهنگ ايراني مانند اشراق و عرفان نزديك شـده اسـت. همچنـين     يها مؤلفهايراني به برخي از 

نخسـت نيـز در مقدمـه،     سـند نپرداخته است. اما در عمل به آن  ،ايراني را داشته يها يژگيودغدغه مالحظه 

از   7  يهـا  قسـمت ي جديد دانسته است. شواهد ايـن مـورد نيـز در    سندرا مستلزم  ها يژگيوپرداختن به اين 

  سوم آمده است. سنداز بررسي   8نخست و  سندبررسي 

  

نگـاه نـو و اصـيل     يكي ديگر از معيارهاي ارزشيابي آثـار مربـوط بـه فلسـفه تعلـيم و تربيـت،       . نوآوري:2-5

 توانـد  يمـ نگارنده به منابع و ارائه تفسيري جديد و متناسب با نيازهاي زمان از آنهاست. از اين رو، نـوآوري  
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   در كنار انسجام منطقي و ديگر معيارهاي ارزشيابي در مقام يكي از معيارهاي ارزيابي نگريسته شود.

نخست و  سنددر  سندهاميزان نوآوري از آن است كه نظر بر مبناي اين معيار حاكي د هاي مور سندمقايسه 

  سوم است.  سنددوم، بيش از  سند

 

    رقيب: يها دگاهيددر مقابل  ها دگاهيدموجه سازي  .2-6

ديگر است. عدم ترسـيم ايـن    يها دگاهيدهر ادعاي جديدي ملزم به ترسيم خطوط تمايز خويش از 

تا ديـدگاه در حـالتي منـزوي از دنيـاي انديشـه       شود يمخطوط و شفاف نكردن نقاط توافق و تعارض باعث 

باقي بماند، نقاط قوت و ضعفش آشكار نشـود و سـرانجام، كارآمـدي و آزمـودگي آن در دنيـاي عمـل بـا        

 يا ژهيـ وچالش مواجه شود. از اين رو، ايـن معيـار در مقـام سـنجش پختگـي و اسـتقرار ديـدگاه از اهميـت         

 برخوردار خواهد بود.

صـورت پذيرفتـه    سـندها نخسـت بـيش از سـاير     سنددر  ها دگاهيدموجه سازي عيار، بر اساس اين م

در كنـار سـاير    ،محقق در موارد اساسي از جمله آزادي و حيات و زندگي يها دگاهيد، نمونهطور ه است. ب

  ده است. شمطرح بيان شده و خطوط تمايز بخش آن مشخص  يها دگاهيد

 

و  سـندها هـاي معطـوف بـه فلسـفه تربيـت، جامعيـت        سـند ارزيـابي   يكي ديگر از معيارهـاي جامعيت:  .2-7

سـوم، بـيش از سـاير     سـند در  مؤلفـه ايـن  ، سنددر مقايسه سه . باشد يمپرداختن به همه مسائل حوزه خويش 

تربيت به توضيح اصول و مباني مطرح در آن سـاحت   يها ساحت سنداست. در اين اثر با  تحقق يافته سندها

 سـند در  امـر  . ايـن اند گرفتهمديريتي و برنامه ريزي نيز مد نظر قرار  يها عرصه ،همچنينپرداخته شده است. 

نخست نيز معطوف به تعليم و تربيـت اسـت نـه فراينـدهاي      سندآميخته صورت گرفته است.  يا گونهدوم به 

  مديريتي آن.

  

  نتيجه

علـيم و تربيـت   نگاشـته شـده در فلسـفه ت    ياسـناد رسـم   يقـ يتطب ليـ تحلهدف اصـلي ايـن پـژوهش،    

از منظـر   مـورد مطالعـه  كـه سـه فلسـفه     حاصل از اين بررسي نشـان داد  يها افتهي. باشد يمجمهوري اسالمي 

نخست در رتبـه ممتـازي    سندمتفاوتي قرار دارند. از منظر معيار نخست،  يها گاهيجادر  گانه هفتمعيارهاي 

ا و جـاري سـاختن ايـن روش در كـل اثـر      روش تصحيح شـده فرانكنـ   يها گامقرار دارد. دقت در پيروي از 

منطقـي بـه    يا گونـه داراي انسجام منطقي باشند و هر يك به  ها روش، مباني، اصول و ها هدفباعث شده تا 
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. وجـود پـس زمينـه فلسـفه     رديـ گ يمـ دوم، در اين معيار، در رتبه بعدي قـرار   سند عناصر ديگر متصل باشند.

سـوم، از ايـن    سـند شده اسـت.  انسجام نسبي طرح  موجب آن ارچوب قرار دادنهي و تالش براي چصدراي

، عدم پيروي دقيق از روش مشـخص  سندارچوب كلي همنظر داراي بيشترين چالش است. مشخص نبودن چ

  .اند دادهسوم را هدف قرار  سندمفهومي از جمله عواملي هستند كه انسجام  يها يختگيآمو 

 يهـا  جنبـه به برخي از  هاي ياد شده سنده هر يك از ك گفت توان يم تناسب با عملدر مورد معيار 

سوم تالش نموده تا عرصه عمل را بيشتر مد نظر قـرار   سندند. هست دور عرصه عمل نزديك و از برخي ديگر

اما عدم انسجام  ،تفسير نمود توان يممختلف تربيت در آن را نيز از همين منظر  يها عرصهدهد و طبقه بندي 

كه برآمده از نقشـه مفهـومي   » موقعيت«نخست با مفهوم مركزي  سندبرگرفته از  يها مفهومآن و آميختگي 

  دوم است، ارتباط آن را با عرصه عمل با چالش جدي مواجه ساخته است.  سند

ند تا اسـتناد خـويش بـه تعـاليم اسـالمي را      هست در تالش سنداز منظر استناد به منابع اسالمي، هر سه 

از منظر معيـار چهـارم، هـيچ يـك از      اول و دوم از توفيق بيشتري برخوردارند. سند نشان دهند. در اين ميان،

دوم بـه دليـل تكيـه داشـتن بـر فلسـفه        سـند ايراني دانست. البته در اين ميان،  توان ينمرا  نظرد ورهاي م سند

ن نزديـك شـده   فرهنگ ايراني مانند اشراق و عرفـا  يها مؤلفهايراني به برخي از  يا فلسفهصدرايي به عنوان 

   ايراني را داشته اما در عمل به آن نپرداخته است. يها يژگيوسوم، دغدغه مالحظه  سند است. همچنين

 ها دگاهيد. موجه سازي اند ربودهسوم  سنداول و دوم گوي سبقت را از   سنداز نظر ميزان نوآوري، 

سـوم، بـيش از    سـند جامعيـت در   مؤلفه ،همچنين صورت پذيرفته است. سندهانخست بيش از ساير  سنددر 

، عدم تأمين ياد شدهكلي موجود در سه فلسفه  خالءگفت  توان يممحقق شده است. از اين رو   سندهاساير 

جامعـه   شـرايط ايراني، آنها را از  يها يژگيوبسياري از  نناديده گرفته با ئلوجه ايراني بودن است. همين مس

نزديـك  مهـم،   خالء. دومين كند يمدي آنها را با چالش مواجه و كارآم سازد يمدور  -جامعه ايران -هدف

به عرصه عمل و ناكامي در پرداختن به سازوكارهاي ترجمه فلسفه به زباني قابل فهم در دنياي تربيـت   نبودن

و  سـازد  يمـ دوم، اين سه فلسفه را به اموري تزئيني و اضـافي در دنيـاي تعلـيم و تربيـت تبـديل       خالءاست.  

 سند. جامعيت مورد انتظار در كند يمل تبديو به امري اقتضايي و تصادفي  ستاند يمي را از آنها جهت آفرين

  اما به دليل عدم برخورداري از انسجام، جامعيت مفيدي نيست.  ،سوم بيش از بقيه مورد مالحظه است

ي بـراي  و ابـزار  هـا  چـالش و  ها پرسشمنبعي براي احصاي  تواند يمسوم  سندجديد،  يها تالشدر 

دوم از جمله فلسفه حق تربيت و نحـوه   سندبرخي از مسائل مطرح در  ،تأمين جامعيت به شمار آيد. همچنين

تعامل نهادهاي دست اندركار تربيت با يكديگر از جمله الزاماتي است كه بايد در سند فلسفي ناظر بـه نظـام   
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نخسـت بـيش    سنددر  ها دگاهيدازي رسمي تربيت رعايت شود. از سوي ديگر، انسجام، نوآوري و موجه س

 يهـا  كوششديگر صورت پذيرفته و همين امر، آن را براي سنگ محك تصميم گيري در مورد  سنداز دو 

برخي مسائل مبنايي فلسفه تعليم  ،آموزشي تازه از راه رسيده مستعد ساخته است. همچنين يها بستهجديد و 

سوم مد نظر قرار گرفته كه بايد در مواجهه با فلسفه تعليم  دسنو تربيت از جمله لزوم اجتماعي بودن آن، در 

  و تربيت آنها را در نظر داشت.    
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