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 چكيده 
اي مهم بوده است. هر گونه  هاي آموزشي جهان، مسأله هاي اخالقي همواره در نظام آموزش ارزش

. طرح پايديا به شود محسوب ميدر نظام آموزشي منزله شكست  شكست در عرصه چنين آموزشي، به
بررسي و نقد آن  كهعنوان واكنشي در قبال افول فرهنگي و اخالقي در نظام آموزشي غرب است 

، خاستگاه تفكر روش توصيفي ـ تحليليمقاله حاضر، با  تواند موجب استحكام ديدگاه نظري شود. مي
آموزشي با اهداف، محتوا و روش را تبيين و مورد نقد (دروني و هاي اخالقي، ارتباط چنين  فلسفي ارزش

سير  كه طرح مذكور، مبتني بر وجه شناختي عمل بوده و در بيروني) قرارداده است. با توجه به اين
هاي سمينار در نظر دارد،  باب مفاهيم اخالقي را در كالس ورزي در آموزش و پرورش عمومي، استدالل

هاي سمينار، ضرورت  نياز به آموزگاران مجرب در برگزاري كالس دهد مي هاي تحقيق نشان يافته
پذيري و مواجه نمودن آنان با نتايج اعمال خود  آموزان جهت نيل به هدف مسؤوليت فعاليت عملي دانش

نياز به شرايطي نظير يادگيري مبتني بر كار  همچنين، ها جهت ترك يا ادامه عمل و ايجاد انگيزه در آن
هاي انساني و اجتماعي از جمله  هاي مرتبط با طبيعت و ارزش اي جهت ادراك ارزش يت حرفهدر ترب

نقدهاي دروني اين طرح است. از سوي ديگر تأكيد بر بعد شناختي عمل كافي نبوده و الزم است 
 اي با ابعاد متنوع طراحي گردد. مبتني بر مباني  ديگرعمل (اراده و ميل) برنامه درسي

 

 ديواژگان كلي
 هاي اخالقي، تعليم و تربيت، طرح پايديا، مورتيمر آدلر ارزش

 

                                                           
 9/2/1393 پذيرش نهايي:؛ تاريخ 16/12/1392ـ تاريخ دريافت مقاله: 1
 s_heidari2001@yahoo.com   (نويسنده مسؤول) دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه ـ2
 f.ziba.m@gmail.com                            دانشگاه تهران  مباني فلسفي اجتماعي آموزش پرورش گروه دانشيار ـ3
 kbagheri4@yahoo.com                            دانشگاه تهران اجتماعي آموزش پرورش گروه مباني فلسفي استادـ 4
 mehrmohammadi_tmu@hotmail.com                         دانشگاه تربيت مدرس علوم تربيتي گروهاستاد  ـ5

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


N
O

O
R

M
A

G
S

 دوفصلنامه پژوهشى مطالعات معارف اسالمى و علوم تربيتى، سال دوم، بهار و تابستان 93، شماره 2                                                                                      130

 مقدمه 
 بوده تربيت و تعليم اصلي اهداف از در افراد جامعه اخالقيهاي  ارزش شدر ،تاكنون باز دير از
 برخوردار اي ويژه جايگاه از اخالقي يها ارزش آموزش نيز معاصر جهان آموزشيهاي  نظام در. است
ها  سرمايه از بسياري اتالف باعث آموزشي چنين در موجودهاي  نارسايي وها  ضعف كه چنان، است

 حائز جهت اين از اخالقيهاي  ارزش آموزش، سويي از ).1379، سجادي( شود مي آموزشي درنظام
 و فرهنگ كه هستند آن پي در، خود كار از اساسي بخشي منزله بهها  نظام اكثر كه است اهميت
 آموزش چگونگي دارد اهميت ميان اين در كه آنچه ولي. دهند انتقال آينده نسل به راها  ارزش
 .)1387 باقري،( هاست ارزش

 اياالت در متعددي مدارس و قرار گرفته توجه موردها كشور از بسياري در پايديا طرح امروزه
 طرح كهجا  آن از. است شده تأسيسبر اساس طرح مذكور  اروپاييهاي  كشور و امريكا گوناگون

 تحقيق، است شده مطرح غرب جهان در اخالقي و فرهنگي سقوط قبال در واكنشي عنوان به پايديا
 هدف كه است مسلم. پردازد مي مذكور طرح ضعف و قوت نقاط باب در بحث و بررسي به نيز حاضر

 بينش كسب ،هدف بلكه ،نيست انديشانه ساده اقتباس براي سازي زمينه، ها نظام ساير مطالعه از
 كشورمان مشكالت حل در را ما كه است تربيت و تعليم مسائل با ديگرهاي  نظام مواجهه در عميق
 آموزش مسأله به بهتري انداز چشم توان مي مذكور طرح در نقد باب گشايش با. سازد مي تواناتر
 و آموزشيهاي  نظام در اخالقيهاي  ارزش آموزش مسأله محوريت. داشت اخالقيهاي  ارزش

 حاكي، گرايي نسبيت از حاصل اخالقي و فرهنگي افول قبال در واكنشي عنوان به پايديا طرح بررسي
 : است زيرهاي  پرسش به پاسخ درصدد حاضر مقاله. است پژوهشاين  ضرورت و اهميت از

 آدلر فلسفي متون اساس بر پايديا طرح در ،اخالقيهاي  ارزش درباره فلسفي تفكر خاستگاهـ 1
 ؟ يستچ

 پايديا رحط در روش) محتوا،، ارتباط با اهداف( اخالقيهاي  ارزش آموزشهاي  ويژگيـ 2
 چيست؟

  چيست؟ پايديا طرح در اخالقيهاي  ارزش آموزش گوناگون ابعاد بر نقدـ 3
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 روش پژوهش 
موجود هاي  دانسته تحقيق حاضر از نوع تحقيقات بنيادي است و تحقيق بنيادي در صدد توسعه

 تحليليـ  روش مورد استفاده از نوع توصيفي ).79ص ،1382، (سرمد و ديگراندر يك زمينه است 
پي توصيف و شناخت طرح پايديا و از سويي ديگر در پي استخراج زيرا از يك سو در  ؛باشد مي

 اخالقي در طرح مذكور است.هاي  مفاهيم اصلي در باب آموزش ارزش
 از پس كتب آدلر و منابع مرتبط با ديدگاه آدلر است.، طور عمده هها، ب منابع گردآوري داده

سپس مطالب در بندي مطالب اقدام شده  و دسته گزينش، تلخيص آوري، جمع به، منابع مطالعه
 ،حاضر بخش اساسي و مهم مقالهشود.  مي دهي پژوهش سازمانهاي  جهت دستيابي به پرسش

 در طرح پايدياها  آن اخالقي و ماهيتهاي  ارزش دربارهتبيين واضحي از خاستگاه تفكر فلسفي 
اخالقي هاي  برنامه درسي پايديا با آموزش ارزشهاي  تبيين ارتباط مؤلفه بخش ديگراست و 

 فلسفي ديدگاه سازواريبررسي  به دروني نقد با كه است صدد در تحقيق اين نهايت در .پردازد مي
 بررسي مسأله حول را آدلر ديدگاه ياجزا انسجام و ارتباط و بپردازد پايديا طرح در آدلرتربيتي ـ 

و  تبيين دستاوردهاي اساس بر سپس. بپردازد مذكور ديدگاه بروني نقد به، ديگر سوي از و كند
 .يابد دست مناسب هاييپيشنهاد به نقد

 
 تاريخي ظهور طرح پايديا  زمينهـ 1
 سنتي به كار گرفتههاي  دروس و روش ،تربيتي جهانهاي  در اكثر نظام، قرن نوزدهم در

 كهنوين تربيتي ارائه شد هاي  اصالحي ارائه گرديد و روش هايسلسله پيشنهاد تدريج بهشد  مي
 گرايانه اساس ديدگاه پيشرفت بر. پيدا كردتري  رسمي توسط جان ديويي جنبه ،پس از مدتي

رشد و تطابق با طبيعت  معنيتعليم و تربيت به ، ديويي كه به تغيير در زندگي انسان توجه داشت
، (مارتين اي به معناي وسيع آن بود بود و هدف او ارتقاي اصالح اجتماعي در خالل آموزش حرفه

 خورد تا  در بسياري از مدارس سراسر اياالت متحده به چشمگرايي  پيشرفت تدريج موج به .)1991
آمريكا  اياالت متحده كنگره، تنيك شوروي سابقاسپو پس از پرتاب سفينه 1957در سال كه  آن

گران  اصالح ).1379، (اوزمن و كراوربه تصويب قوانيني جهت حمايت از مطالعات علوم پايه پرداخت 
در و آزادي افراطي گرايي  را كه تأكيدش بر تغيير و نسبيتگرايي  پيشرفت نيز جريان 1950 دهه
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همكاري هاچينز و آدلر كه بنيان جريان اصالحي ديگري . مورد انتقاد قرار دادند ،بود نظام تربيتي
در گرايي  پيشرفت و خألهاي مذكور در جريانها  به كاستي يواكنش ،آمريكا بود در اياالت متحده

 . نظام آموزش و پرورش بود
 ،برنامه كتب بزرگدر كتاب  1950تا  1930هاي  در دههها  آن بود. 1آدلر  همكار ديرين هاچينز

، و استدالل را مبتني بر تفكر منطقي ندانسان را مورد توجه قرار دادورزي  استدالل پرورش قوه
محتواي برنامه درسي بايد شامل آثار معتبري  ،. از ديدگاه اين دو متفكرنددانست  بينش و بصيرت

كتب بزرگ يعني  رنامهباشد. بورزي  خرد باشد كه بيانگر باالترين دستاوردهاي بشري در عرصه
در  .)118، ص1387 (آيزنر،تبلور اين باور است  ،غاز كردندآ 1938كه هاچينز و آدلر در سال اي  برنامه

هاچينز و آدلر قائل به ثبات و وفادار به ، گرايي در پيشرفتگرايي  واكنش به اصالت تغيير و نسبيت
در مكاتب تربيتي بودند. گرايي  مكتب پايدارگذار  هاچينز و آدلر پايه، در واقع. اصول مطلق بودند

را از گرايي  پيشرفت هاي د كه افراطمآ مي به حسابگرايي  پيشرفت جنبشي در قبالگرايي  پايدار
 ).54، ص1385، 2(نلر تر آن را پذيرفت معتدلهاي  برخي از آموزش، اعتبار انداخت و در عين حال

از ، نظران ارسطويي است و به همين دليل بسياري از صاحببارزي طور  به آدلر پايدارگرايانه انديشه
 ).1984، 3(هارتشورن اند آدلر به عنوان يك فيلسوف نوارسطويي در قرن بيستم ياد كرده

آمريكا تشكيل شد و  كميسيون ملي اعتالي آموزش و پرورش اياالت متحده 1980 در اوايل دهه
محتواي اين گزارش حاكي از افت . كميسيون بودحاصل تحقيقات اين » ملتي در خطر«گزارش 

در دروس مختلف و نيز كاهش سطح علمي و آموزان  تحصيلي و كاهش توان علمي و آموزشي دانش
اين كشور  و مشكالت نظام آموزش و پرورش آمريكا بود و زنگ خطري براي آيندهها  نارسايي

ايي بود كه بتوان نظام آموزشي را از هكار اين كميسيون به دنبال راه ،پس از آن. شد مي محسوب
را به عنوان  4طرح پايديا ،1982سپس آدلر در سال . )142ص، 1381، (مرجانيبنياد متحول ساخت 

با همكاري گروهي از متخصصان تعليم و تربيت ارائه ، طرحي در راستاي تحول آموزش و پرورش
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 آدلر. دوازده ساله استاي  آموزش مدرسهآدلر مدافع برنامه درسي مشتركي براي ، داد. در اين طرح
 مكتب گذار پايه هاچينز همكارش با همراه كه شود مي مطرح نوارسطويي فيلسوفي عنوان به

 تأكيدگرايي  پيشرفت .بودگرايي  پيشرفت به واكنشي پايدارگرايي. بود تربيت و تعليم درگرايي  پايدار
 در، ايشان زعم به واقع در. بودند مطلق اصول به وفادار گرايان پايداركه  آن حال ؛داشت تغيير بر

 بودن پايدار از سودمندتر چيز هيچ، است فزوني به رو آن در اطمينان، عدم و ناپايداري كه دنيايي
، مكتب تربيتي پايدارگرايي .)59ص ،1385، نلر( نيست تربيتي رفتار در ثبات و تربيت هدف

 نظرگرفتن در وند دانست مي انسان در اخالقي و عقالني افول موجب معاصر جوامع در راگرايي  نسبيت
در  )2009 گوتك،( كردند مي پيشنهاد افول اين از گريز براياي  چاره عنوان به را ثابت معيار با حقيقت

 كرده است. آدلر در اين طرح آموزش و پرورش عمومي را توصيه، واقع
 
 آموزش و پرورش عمومي در طرح پايديا ـ 2

به اين صورت كه ، شود مي گرايانه محسوب پرورش عمومي از ديدگاه آدلر انسان آموزش و
بشري اعم از علوم هاي  ابعاد مختلف دانش ،قابل تعميم است و در ضمنها  انسان براي همه

آدلر به شمول نسبت به آحاد جامعه و ، در واقع. انساني و علوم تجربي و رياضيات را در بر دارد
 نيزچنين آموزشي كالسيك و سنتي . آموزش و پرورش عمومي قائل استشمول دانشي در 

آثار  جلسات پرسش و پاسخ در زمينه ،به اين معنا كه در برنامه درسي پيشنهادي آدلر باشد. مي
به صورت مشترك و برنامه درسي پيشنهادي او براي همه . گيرد مي ارزشمند ادبي و هنري صورت

در چنين . شود مي تك انشعابي محسوب همگاني و ،جباريا نيست؛ است و افتراقييكسان 
موضوعيت آموزان  آموزشي دروس انتخابي و انتخاب مسيرهاي گوناگون تحصيلي براي دانش

 . ندارد
 
 از ديدگاه آدلرآموزش كالسيك ـ 3

آثار قديمي به زبان  با مطالعه مترداف آموزش كالسيك يا سنتي، در بسياري از متون تربيتي
با لحاظ نمودن آثار ارزشمند ادبي و ، از ديدگاه آدلركه  آن حال. يا يوناني فرض شده استالتين 
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هنري به عنوان بخشي از برنامه درسي و استفاده از روش پرسش و پاسخ سقراطي در بررسي آثار 
 يابد. مي آموزش سنتي يا كالسيك نماي نويني، مذكور

به نام سمينار در مدارس پايديا پيشنهاد هايي  هايي كه وي براي كالس كتاب ،به بيان آدلر
طوري كه براي  است؛ بهآموزش و پرورش عمومي  متناسب با مراحل تحصيلي دوره ،است كرده

متناسب با آن پايه پيشنهاد شده هاي  كتاب ،آموزش و پرورش عمومي هر پايه در دوره دوازده ساله
اين بخش از آموزش  .)1982، (آدلراستفاده كنند مذكور هاي  توانند در كالس مي است كه آموزگاران

، در چنين آموزشي كند. مي را براي ورود به طرح كتب بزرگ آمادهآموزان  دانش، در مدارس پايديا
 . آيد مي اخالقي فراهمهاي  شرايط مساعد براي بحث حول ارزش

اي حائز  تحصيالت مدرسهسازي براي مطالعه آثار بزرگ پيشينيان در برنامه درسي آدلر در  زمينه
كه شرايط زمان گذشته با شرايط زمان فعلي ما بسيار تفاوت  باشدشايد تصور بر آن . اهميت است

ولي از ديدگاه آدلر چنين ادعايي . بنابراين مطالعه آثار گذشتگان براي زندگي امروز سودي ندارد ؛دارد
ي دوران گذشته و حال را ها و شباهتها  وتتوان تفا مي ،زيرا با مطالعه اين آثار ؛نمايد مي نادرست

طور مستقيم، در باب  به، ثاردر اين آ ).1996، 1(آدلر و وايزمندرك كرد و همين نكته حائز اهميت است 
ولي بايد گفت هر . خورد پيشرفت فناوري و شرايط اجتماعي امروز جوامع بشري، نكاتي به چشم نمي

. ماهيت انسان تغيير نكرده است ،ده استكر شرايط اجتماعي بر اساس زمان و مكان تغيير چند
آثار در . مشترك هستند ،شود مي امروزي و گذشتگان در آنچه ماهيت انسان ناميدههاي  انسان

 شود كه با مي ديده ها مانند اينطبيعي و هنري و هاي  پديده در برابرشناختي  گذشتگان حس زيبايي
گفتار ، در ضمن. جوامع امروز رسيده استهاي  با ارزش به انساناي  به عنوان سرمايهها  ت قرنگذش

حاوي نكات ناب و ارزنده هستند كه در جوامع  ،پيامبران و فالسفه نيز در باب مسائل زندگي انسان
  ).جا (همانامروز نيز حائز اهميت هستند 

مطالعه آثار ادبي و بررسي آثار هنري توسط تحقيقات موردي بيانگر آن است كه ، در ضمن
هايي ترتيب  موقعيتها  بلكه در اين كالس ؛در مدارس پايديا به صورت سطحي نيستآموزان  دانش
هاي  اظهار نظر كنند و از ديدگاه بتوانند در زمينه اين آثار بينديشند وآموزان  شود كه دانش مي داده

 

                                                           
1- Weismann،M 

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


NOORMAGS

135 تبيين و نقد آموزش ارزش هاى اخالقى در طرح پايديا 

طور  به مباحثاتي راآموزان  دانش، درسي پيشنهادي آدلر بخشي از برنامه در. ديگران بهره ببرند
هايي وجود دارد كه درك نادرست شاگرد از يك  خود دارند و موقعيتهاي  عقاليي با همكالسي

به فعاليت توسط معلم وا داشتن شاگرد ديگر و يا با هاي  در صورت امكان توسط همكالسي، مطلب
هايي نيز وجود دارد كه اتفاق نظر بر  موقعيت برطرف شود.، براي رسيدن به برداشت درست

 شود مي عقاليي پذيرفتهطور  به هانظر ولي اين اختالف ؛يدآ بين شاگردان پيش نمي، موضوعات
پشتوانه ، مناسبهاي  با ايجاد موقعيت برنامه درسي پيشنهادي آدلر، در واقع ).1993، 2و شافر 1(نسلروت

    ).1994 ،4و ويالك 3(گتيزاست آموزان  انشورزي مناسب در ميان د پرورش استدالل
 
 پايديا طرح در اخالقيهاي  ارزشدرباره  فلسفي تفكر خاستگاهـ 4

نخست به بحث در باب ، اخالقي در طرح پايدياهاي  ارزش يدن بهانديشهاي  در تحليل زمينه
 پردازيم: مي اخالقيهاي  ارزش دربارهاخالقي و سپس ديدگاه فلسفي آدلر هاي  چيستي ارزش

 
 اخالقيهاي  چيستي ارزشـ 1ـ4

افعال مختلف انسان هايي  مكاتب مختلف در علم اخالق بر آنند تا با ارائه مالك، به طور كلي
 يستيچ از خود تلقي اساس بر نظران صاحب و فيلسوفان .)39ص ،1382، (مصباح گذاري كنند را ارزش

 ارائه اخالقي پرورش زمينه در را خود آراي، آن خاستگاه و اخالقيهاي  ارزش ماهيت، اخالق
 فلسفه به آن از توان مي و شود مي ناميده اخالق كه فلسفه از بخش آن، كليطور  به .اند داده

 چگونه راه، انسان به كههايي  ارزش. ها ارزش ماهيت درك براي است كوششي كرد، ياد اخالق
 خير يا ارزشمند امور كه گفت توان ميها  ارزش زمينه در ).1988، نورمن( نماياند مي را كردن زندگي

 هستند پناه سر و غذا و آب مانند اساسيهاي  نياز داراي آدميان همه. است مطرح انسان زندگي در
 امور از بسياري ،تاريخ سير دركه  آن حال. نيست حيوان و انسان بين تفاوتي جهت اين از كه
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 زندگي كه آنچه هر به آدميان، واقع در. آمد وجود به خير يا نيكي مفهوم و شدند تلقي ارزشمند
 كريتندن ديدگاه از، مثال براي ؛)26ص ،1385، هولمز( كردند عطا ارزش، كرد مي تر مايه پر راها  آن

 كه طوري ؛ بهدارد تنگاتنگي پيوند انسان زندگي در خير با ارسطو ديدگاه از اخالق ،)1992(
 هر پايه و بنيان ارسطو ).1992 كريتندن،( شود انسان نصيب سعادت تا كند مي ايجاد را شرايطي

 آموزش هاي از ديدگاه گفت توان مي .داند مي فرد در اخالقي فضايل رشد را  نظري دانش
 ).1390، (زيباكالم دارد تقدم عقالني تربيت بر حتي اخالقيهاي  ارزش

 راها  آن بايد جامعه افراد همه كه است كردن زندگي برايهايي  شيوه شامل اخالقيهاي  ارزش
 و جامعه افراد سوي از اخالقيهاي  ارزش پذيرش. شود اجتماعي زندگي تداوم موجب تا گيرند فرا

ها  ارزش اگر و آورد مي ارمغان به را اجتماعي زندگي تداوم، ها ارزش اين توسطها  آن اعمال هدايت
 ).1382، الياس( شود مي مرج و هرج و آسيب دچار جامعه، گيرند قرار توجهي بي مورد
 
 اخالقيهاي  ارزشدرباره  آدلر فلسفي ديدگاهـ 2ـ 4

 مذكور،هاي  انديشه ازفلسفي كه مورد توجه آدلر بوده است و نقد آدلر هاي  با بررسي انديشه
 . شود مي اخالقي در طرح پايديا تبيينهاي  ارزش وي دربارهخاستگاه تفكر فلسفي 

جويي و پرهيز از رنج را  لذتاپيكور، : ميل و اسپينوزا توسط آدلر، نقد ديدگاه اخالقي اپيكورـ 
معقول و ، ذ طبيعي را كه سالميدانست و لذا مي لذت را تنها معيار عمل اخالقي. كرد مي توصيه

به بيان  ).17ص ،1382 پور، (صانع كرد ميذ غير طبيعي مانند طمع و شهوت متمايز ياز لذا ،معتدل هستند
البته منظور وي لذات حسي . براي انسان بيشترين ميزان لذت در بلند مدت است خوشبختي، ديگر

 ،از نظر اپيكور. بخش چون دوستي بود بلكه بيشتر فقدان درد و رنج و لذات آرامش ؛ناپايدار نبود
تالش كند و در  ،انسان بايد براي رسيدن به حالت آتاركسيا كه عبارت بود از آرامش ذهن و بدن

اپيكور نوعي . آوري ثروت و كسب شهرت خودداري نمايد جمع، هدف بايد از سياست راستاي اين
شهرت و غيره را مانند زنجيري بر دست و ، او ثروت. كرد مي زندگي فارغ از غوغاي جهاني را توصيه

يكي از فيلسوفاني كه  ).52ص ،1390، زيباكالم(كند  مي دانست كه آزادي را از او سلب مي پاي انسان
از . جان استوارت ميل است، اپيكور و مكتب اپيكوري را به عنوان يكي از پيشروان خود پذيرفته است

يابد  ميبه تجربه در، ديدگاه ميل انسان طالب لذت است ولي چون فرد بايد با افراد ديگر زندگي كند
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پس خودخواهي مصلحت نيست . كه خير او در گروي خير ديگران است و منافع همه مشترك است
ميل نيز مانند اپيكور نتوانسته است دير  ).363ص ،1380، زاده (تقي و طلب خير براي ديگران برتري دارد

او نيز ميان لذات با مطلوبيت كمتر . معتقد باشد، لوحانه كه خير تنها لذت است زماني به ديدگاه ساده
، اپيكوري معروفي وجود ندارد كه به لذات عقل هيچ نظريه، ويبه نظر . و بيشتر فرق نهاده است

احساسات اخالقي به عنوان لذات ارزشي باالتر از لذات حسي صرف  ،احساسات و متخيله و نيز لذات
 . باشد قائل

تمايل آن فرد به  در نتيجه، گيرد مي اسپينوزا مطرح كرد هر آنچه كه مورد تمايل هر كس قرار
 آن را خير، هر آنچه كه مورد تمايل ما قرار بگيرد. شود مي گر آن براي وي به صورت خير نمايان

طور  به چيزي نيست مگر نامي كه به هر موضوعي كه ،اسپينوزا خير در واقع به عقيده. ناميم مي
و تمايل داريم ها  آن زيرا به ؛دانيم مي را خيرها  آن ما. شود مي نسبت داده، اتفاق مورد تمايل ماست

البته اسپينوزا همانند اپيكور در پيش از . زيرا در واقع خيرند؛ تمايل داريمها  آن بالعكس. يعني به
 زنظرياتي اخالقي پيشنهاد كرده است كه بر حسب آن برخي ا، خود و ميل در دوران پس از خود

 . ندنك مي و براي هر انساني و تحت هر شرايطي صدق هستندتر از برخي ديگر  عالي، هاخير
اخالق خويش مباني كافي براي اثبات حقانيت  اين سه متفكر در فلسفه، ه آدلرولي از ديدگا 

و گرايي  توانند بر ذهن نميها  آن .ندارندگرايي  و نسبيتگرايي  در مقابل ذهنها  اين قبيل ديدگاه
به تأكيد بر تمايز بين ، آدلر در رفع اين مشكل فلسفي ).1379 (آدلر،غلبه كنند گرايي  نسبيت

هستند و تمايالت ها از ديدگاه او تمايالت طبيعي همان نياز. پردازد مي طبيعي و اكتسابيتمايالت 
از ديدگاه آدلر هر آنچه كه مورد نياز ماست خير . )1976، (جارا باشند مي هااكتسابي نيز همان خواست

 كه براي طبيعت ما مناسب است. هايي  نياز. است
آغاز گر تمايز بين  ،هيوم را در تاريخ فلسفه: نقد ديدگاه اخالقي هيوم توسط آدلرـ 
و آن بايد را مورد نقد خود قرار داده،  او حركت از است به. اند دانسته 1»بايد«و  »است«هاي  گزاره

چند بايد و هست از لحاظ منطقي قابل  بديهي است كه هر. شمرد مي منطقي و اشتباهرا غير
پس هيوم ابتدا . در حيات آدمي هستندهايي  واقعيتها  آن اما هر دوي، استنتاج از همديگر نيستند
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، (هيوم ساخت اخالق خود را برآن استوار و سپس فلسفه كردهست بودن احساس اخالقي را اثبات 
 توان يك مقدمه مي«نويسد:  مي آدلر در نقد ادعاي هيوم  چنين ).1382، ، به نقل از حسني1377

دستوري اي  صدق نتيجه با اين منظور كه بر ؛تركيب كردتوصيفي اي  دستوري را با مقدمه
بايد  ،زيرا در غير اين صورت ؛بايد حقيقتي بديهي باشد مي دستوري البته آن مقدمه. نمايداستدالل 

 .)1379 (آدلر،» توانيم چنين كنيم نمي بر اثبات آن استدالل كنيم و اين در حالي است كه
در قرن بيستم را نيز مورد نقد  1آدلر اخالق نا شناختاري: نقد اخالق ناشناختاري توسط آدلرـ 
، خاص خود هستيمهاي  چون ما مخلوقاتي با احساسات و نياز ،بر اساس اين ديدگاه .دهد مي قرار

 ،بنابراين. دهيم مي ديگر واكنش نامطلوب نشاناي  از اعمال واكنش مطلوب و به پارهاي  به پاره
اين نام براي بيان اين مطلب است كه  ).15ص ،1380، (فتحعلي تسرچشمه ارزش در وجود خود ماس

هاي  اخالق شأن معرفت حقيقي ندارد. اگر تنها نوع حقيقت را بايد در گزاره علم اخالق يا فلسفه
هاي  در طرد گزارهها  آن پس ،وجود واقعي اشيا مطابقت دارند يافت كه با نحوهاي  توصيفي

 ولي آدلر ادعا. اند به صواب رفته، قلمرو امور محتمل صدق و كذبدستوري يا مشتمل بر بايد از 
شود و نوعي از حقيقت كه مستلزم  نمي توصيفي خالصههاي  كند كه حقيقت تنها در گزاره مي

فقط در دوران باستان و در دوران قرون وسطي تمايز . وجود دارد ،مطابقت ذهن با واقعيت نيست
توان به  ميجا  در اين ).1379، (آدلرميان حقيقت توصيفي و حقيقت دستوري تشخيص داده شد 

 . گرايش نوتوميستي آدلر نيز پي برد
 
 پايديا طرح در اخالقيهاي  ارزش ماهيتـ 5

كه در زير به  در نظر گرفته استها  آن سطوحي را براي ،ها ارزش به راجعآدلر در ديدگاه خود 
 شود: مي آن سطوح اشاره

 قرار يدر مراتب باالترنسبت به بقيه برخي خيرها . جات خيرها براي انسان يكسان نيستدر
چون  هم خيرهاي واالتر كه محدودند.اند  نفسانيهاي  لذتچون  هم خيرهايي، نازلترهاي  خير. دنگير مي
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در هر سطحي كه ، هاخير همه. نامحدود هستندهاي  خير، افراط داشته باشندتوانند حد  نمي معرفت كه
مبناي حقوق ، نيازهاي طبيعي انسان. به آن تمايل طبيعي دارندها  اموري هستند كه انسان، باشند

، در هر زماني و تحت هر شرايطي، در هر جايي، ها اگر نيازهاي فطري براي همه انسان. طبيعي است
كلي كه مقتضي حفظ و حمايت حقوق بشر از سوي همه  مبنايي براي اين آموزه، يكسان نباشد

كند  مي آدلر سطوح خير را در زندگي انسان  به صورت زيرتوصيف. كره خاكي نخواهيم داشتهاي  ملت
 يابد:  مي زندگي سعادتمندانه براي انسان تحقق، و با دستيابي به اين سطوح خير

 مانند بهداشت و سالمتي براي بدن : دنبراي بهاي  خير  -
هاي  براي فعاليتهايي  خير، فهم و عقالنيت و از سويي، مانند دانش: خيرهايي براي ذهن -

 . قضاوت كردن و هنر توليد خالقانه، مهارت تحقيق و پژوهشچون  هم ذهني انسان
 . جامعهفضايل اخالقي و رعايت حقوقي با افراد ديگر و افراد چون  : همشخصيتيهاي  خير -
 . ها ن روابط نيكو در خانواده و دوستيمانند داشت: در روابط انساني ييخيرها -
 حفاظت از مانند صلح و آزادي در ذيل قانون اساسي دولت به منظور: خيرهاي سياسي -

 . رعب و وحشت، تهديد و اجبار تهاجم، آزادي فردي با كاربرد پيشگيري از خشونت،
شرايط سالم ، امرار معاش مناسب و پسنديدههاي  و راه مانند شرايط: اقتصاديهاي  خير -

براي لذت از هايي  فرصت، بهداشتي و پزشكي براي آحاد جامعههاي  مراقبت، براي زندگاني و كار
هاي  ذهن مانند فرصتهاي  براي كسب خيرهايي  فرصت، شناسانه زيباييهاي  و لذتها  بازي

اشتن اوقات فراغت مناسب از كار و امرار معاش د، مختلف زندگيهاي  آموزشي مناسب در دوران
 . براي افراد جامعه

اجتماعي براي دست هاي  برابر در موقعيتهاي  مانند برخورداري از فرصت: اجتماعيهاي  خير -
  . )1976 (جارا، افتن به خيرهاي انسانيي

به اين معنا  ؛گيرد مي شخصيتي و روابط انساني با انتخاب فردي صورت، يذهن، خيرهاي بدني
اقتصادي و ، خيرهاي سياسيكه  آن حال گيرد مي تحت كنترل فرد صورت همه آن كه بخشي يا

شخصيتي و روابط هاي  خير. بستگي دارد ،كند مي اجتماعي به اجتماعي كه فرد در آن زندگي
توان  مي با بررسي ديدگاه آدلر. گيرند ميهاي اخالقي را به صورت آشكاري در بر انساني ارزش

  يافتن به دستهاي  و راهخير براي انسان  يافتن به سطوح دستهاي  زمينه مهيا شدن گفت كه
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 . آورد مي كلي فراهمطور  به را براي رسيدن به زندگي خيراي  زمينه ،آن
، خواهند مي خير باشند كه افراد بر حسب اتفاق آن را اگر امور فقط به اين دليل داراي جنبه

احتراز  ،كاهد مي به ظن محض فرو كه احكام اخالقي راگرايي  و ذهنگرايي  توان از نسبيت نمي
احكام كه  اين شود و از مي جاست كه ضرورت عينيت و كليت احكام اخالقي محرز اين. كرد

هاي  پس يكي از ويژگي .)1378 (آدلر، شود مي پيشگيري ،اخالقي به ظن محض فرو كاسته شود
عيني بودن در قبال ذهني بودن  ،توان در نظر گرفت مي پايديا اخالقي كه در طرحهاي  مهم ارزش

 . ويژگي مهم ديگر مطلق بودن در قبال نسبي بودن است. هاست ارزش
 
 در طرح پايديا تربيت اخالقيـ 6

اخالقي و سپس به بررسي ابعاد هاي  از رويكردهاي آموزش ارزشاي  بندي به دسته اكنون
 پردازيم: ميتربيت اخالقي در طرح پايديا 

 
 اخالقيهاي  آموزش ارزشهاي  رويكردـ 1ـ6 

و ها  آن قضاوت در باب، اخالقيهاي  و هنجارها  ارزش در پاسخ به چيستي )2006مك نيل (
 به چهار رويكرد از ديدگاه فنيكس اشاره كرده است:، ها آموزش آن

و وجود هر گونه  گردد مي معني تلقي بي اخالقيات ،در چنين رويكردي :1گرايانه رويكرد پوچ
معنا و  بي در اين بابو هرگونه تالش بشر  شده، معياري براي اعمال درست و نادرست نفي

 . شود ميشمرده هدف  يب
اي  هر فرد يا جامعه به وسيلهها  ارزش وها هنجار، در رويكرد مذكور: 2رويكرد خود مختارانه

. آفرينند مي و و هنجارهاي اخالقي راها  ارزش به بيان ديگر افراد و جوامع بشري. شود مي تعريف
شود كه چطور بايد  نمي آموزش دادهآموزان  به دانش، در برنامه درسي بر اساس چنين رويكردي

 

                                                           
1- The nihilistic position 
2- The autonomic position 
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از  . در اين رويكرد،آموزند كه چطور تصميم بگيرند كه رفتار كنند ميها  آن بلكه ؛رفتار كنند
 .گوناگون تطبيق دهندهاي  زشرود كه خود را با ار مي انتظارآموزان  دانش

هاي  قضاوتهاي  و معيارها هنجار، ها در چنين رويكردي ارزش: 1رويكرد پيروي از قوانين
 را كشفها  آن بلكه ؛آفرينند نمي اخالقي راهاي  افراد ارزش. تواند آموزش داده شود مي اخالقي

در برخي از . هستندقوانين اخالقي در بيشتر مواقع از منابع ديني و الهي قابل استخراج . كنند مي
 تالش ،در برنامه درسي مبتني بر چنين رويكردي. كنند مي مواقع هم بر استدالل عقالني تكيه

گوناگون آشنا شوند تا هاي  ديني و اخالقي در قالب محتواهاي  با برنامهآموزان  شود كه دانش مي
 . انتقال يابدها  آن اخالقي به يها ارزش وها جارهن

 بر هدف يا غايتي تصوير مبتني ،اخالقيات ،بر اساس چنين رويكردي رويكرد مبتني بر هدف:
د نماين مي اقدام ،چه بايد انجام بدهندكه  آن افراد در كشف. دنشو مي د كه عيني و هنجار تلقينشو مي

راسخ اي  مبتني بر ايمان و عقيده ،عمل اخالقي. نمايند مي اخالقي تالشهاي  و در شناخت ارزش
برنامه درسي مبتني بر چنين . گيرد مي عقالني صورتهاي  است كه درك آن در خالل قضاوت

 ها آن با اين هدف كه ؛دهد مي پرورشآموزان  تحقيق در اخالقيات را در دانش روحيه ،رويكردي
كنند كه كشف آنچه در اخالقيات درست  مي دركها  آن العمر به كشف اخالقيات بپردازند. مادام
گيرد تاحد  مي شخصي كه بر اساس تجربيات افراد صورتهاي  امري پيچيده است و قضاوت ،است

ها  آن و از رده،پس به اين ترتيب افراد نياز دارند كه با ديگران تعامل ك. زيادي غيرقابل اعتماد است
 ).261ـ259ص ،2006 ،(مك نيل را از ميان بردارندنظرخواهي كنند تا فهم نادرست خود 

 
 تربيت اخالقي دربارهديدگاه آدلر ـ 2ـ6

اگر ، در تعليم و تربيت اولويت دارد. براي مثال يتربيت اخالقي بر هر امر ديگر ،از ديدگاه آدلر
را  يمسلم تربيت اخالقطور  به ،بخواهيم بين تربيت عقالني و تربيت اخالقي يكي را انتخاب كنيم

، بدون فضايل اخالقي. سازد مي زيرا فضايل اخالقي است كه گوهر انساني را ؛كنيم مي انتخاب

 

 

                                                           
1- The heteronomic position 
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استفاده و  بي قاتند و گاهي اوو يا داشتن دانش علمي ارزش چنداني ندارها  مهارت، داشتن استعدادها
امكان دارد تربيت ، در واقع ).217ص، 1976 جارا، به نقل از:، 29، ص1941، (آدلر د بودنخطرناك خواه

در . صورت گيرد و يا تربيت اخالقي بدون تربيت ذهن صورت پذيرد يبدون تربيت اخالق يذهن
 . صورت اولويت با تربيت اخالقي است هر

. حاصل شوندد بدون دارا بودن فضايل اخالقي اوليه نتوان نمي فضايل عقالني، از ديدگاه او
است كه توماس اي  و فضيلت ويژه، عدالت، روي ميانه، اعتدال، كسب دانش و هنر نيازمند شجاعت

گيري مطالعه و  همان پي ،آن فضيلت ويژه. ستدان مي را براي غايات پسنديده ضروري آن 1قديس
بدون رسيدن به درجاتي از ، در واقع توان اكتفا كرد. نمي 3است و تنها به حس كنجكاوي 2تفحص 

 زندگي تحصيلي خود موفقيتي كسب كند.بعيد است كه كسي بتواند در ، اين فضايل
 در پايان بايد گفت كه آدلر بر اين باور است كه فضايل اخالقي در بيرون از مدرسه بهتر آموخته

البته مدرسه نيز در تربيت . آيد مي كليسا و دولت به حساب، شود و بخشي از وظايف مهم خانه مي
داراي قواعد خاص خود زير نظر مسؤوالن مدرسه مدرسه نهادي اجتماعي است كه . اخالقي نقش دارد

طور  به آدلر اشاره دارد كه، در ضمن ).218ص ،1976 (جارا،دور نيست  اخالق به است و اين قواعد از جرگه
عقالني را براي اي  تواند پايه مي گيرد. مدرسه مي مستقيم نيز تربيت اخالقي  در مدرسه صورت

 مداخله، فراهم آورد. بدين ترتيب ،رود مي كه در جامعه انتظاررفتارهاي اخالقي گوناگون آن طور 
 سقراطي را در گفتو گو به شيوه، در اين راستاآدلر  .مدرسه در تربيت اخالق به صورت عقالني است

 . كند مي اخالقي و حول محور آثار ارزشمند هنري و ادبي پيشنهادهاي  و ارزشها  ايده زمينه
 
 پرورش و آموزش اهداف با اخالقيهاي  ارزش آموزش ارتباطـ 7

 پايديا طرح در عمومي
 سه هدف را براي آموزش و پرورش عمومي در ذيل زندگي سعادتمندانه به عنوان هدف  آدلر

 

 

                                                           
1- Saint Thomas 
2- studiostas 
3- curiositas 
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هاي  اجتماعي، خيرهاي  از قبيل خيرهايي  هنگامي كه خير وياز ديدگاه  گيرد. مي غايي در نظر
زندگي سعادتمندانه  ،گردد مي براي زندگي انسان توصيفبدن و خيرهاي ذهن هاي  خير، اقتصادي

 . شود مي با كسب چنين سطوحي از خير در زندگي محقق
اعم از آموزان  دانش رشد همه جانبه: زش و پرورش عمومي از ديدگاه آدلرهدف اول آموـ 

  . تداوم يابدنيز ها  آن باشد كه در طول زندگي بزرگسالياي  رشد ذهني و رشد معنوي، بايد به گونه
، در واقع. خود را تا حد امكان رشد دهندهاي  بايد بتوانند توانمنديها  آن در واقع همه

ها  آن كه جامعه در اختيارهايي  را آماده كند تا بتوانند از فرصتها  آن بايداي  تحصيالت مدرسه
فضايل اخالقي نيز توان به رشد  مي در مورد هدف مذكور. براي رشد خود استفاده كنند ،گذارد مي

 . لحاظ شود در اين سطح از هدفتواند  ميآموزان  پس رشد فضايل اخالقي نيز در دانش. اشاره كرد
انجام وظايف و هاي  پرورش قابليت: زش و پرورش عمومي از ديدگاه آدلرهدف دوم آمو ـ 

  . شهروندي يها مسؤوليت
بلكه  ،استآموزان  مدني در دانش در گروي پرورش فضايل يابي به چنين هدفي نه تنها دست

مسلم است كه . همچنين به فهم و ادراك كافي از چارچوب و اصول بنيادي شهروندي نياز است
  شود و با چنين هدفي ارتباط تنگاتنگ دارد. مي پذيري يك ارزش اخالقي محسوب مسؤوليت

و ها  حرفهپرورش قابليت جذب در : گاه آدلرهدف سوم آموزش و پرورش عمومي از ديدـ 
دوران ، مدرسه آموزش دوازده ساله مشاغل گوناگون در جامعه براي تداوم زندگي اجتماعي خود.

براي آموزان  اين دوره آن نيست كه دانش وظيفه. سازي براي چنين هدفي است آمادگي و زمينه
اساسي را هاي  و مهارتها  دانش ،بايد در اين دورهآموزان  دانش. آموزي كنند شغل معيني مهارت

مسلم است كه دروني شدن  ).1382 (آدلر،بياموزند كه در هر شغلي در جامعه مورد نياز است 
 كند. مي نقش مهم ايفاآموزان  دانش آيندهاي  اخالقي نيز خود در زندگي حرفههاي  ارزش
 
 طرح در درسي برنامه محتواي با اخالقيهاي  ارزش آموزش طتبارـ ا8

  پايديا
 اساسي زندگي در آن هاي  تلقي شود و ايده همگاني  دلمشغوليتواند  ميفلسفه  از ديدگاه آدلر،
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ست و فلسفيدن در باب مفاهيم اساسي در زندگي انسان در معلم با فلسفه آشنا. گردد طرح و بررسي
كند كه  مي معلم تالش، طوري كه با روش گفت و گوي سقراطي. گيرد مي برنامه درسي جاي

در برنامه درسي پيشنهادي . بزرگ در زندگي انسان نزديك كندهاي  وادي ايدهرا به آموزان  دانش
در . گيرد مي در كالس سمينار صورتها  آدلر براي آموزش و پرورش عمومي بحث در باب اين ايده

كاري هاچينز مطرح شد. كه در طرح كتب بزرگ با هم است ايده 103شامل ها  واقع اين ايده
 در طول آموزش و پرورش عمومي صورتهايي  ن در باب چنين ايدهسازي براي فلسفيد زمينه

 بندي شده است: دسته كه بدين حالت گيرد  مي
شناسي،  روان، سياسي فلسفه، مكانيك و فيزيك، منطق، رياضيات، متافيزيك، الهيات و مذهب

شرافت، ، سعادت، خير و شر، وظيفه، نظير شجاعتهايي  ايده ،موضوع اخالق در اخالق، بيولوژي
در . پاكدامني و عقل قابل بحث است، روي ميانه، فضيلت، عشق، لذت و درد، قضاوت، آزادي

شامل  شود كه تأكيد ميبر كتب و منابعي غير از كتب درسي ، سمينار در طرح پايدياهاي  كالس
 . باشد ميآثار هنري  فلسفي و، علمي، تاريخي، كتب داستاني

 
 يادگيريـ دهي ديا رويكرد با اخالقيهاي  ارزش آموزش ارتباطـ 9

 پايديا طرح در
 شوند: مي سمينار به دو دسته تقسيمهاي  مواد درسي كالس

 درام و شعر، ها ادبيات تخيلي: شامل داستانـ  الف
 . فلسفه و تاريخ، ادبيات تفسيري مانند علوم ـ ب
هم . پيام اصلي كتب را درك كنند ،رود كه شاگردان در پايان كالس مي در هر صورت انتظار 

، اخالق ارسطوشكسپير و هم در ادبيات تفسيري مثل  نوشته هملتدر ادبيات تخيلي مانند كتاب 
در و . دندرك كن ،بايد پيامي را كه نويسنده تالش كرده است به خواننده انتقال دهدآموزان  دانش
آيا نظر نويسنده  تشخيص دهند كه مثال براي. كتاب بپردازند بعد به ارزيابي بحث نويسنده مرحله

 اثر مورد نظر معتبر و صحيح است؟ سپس در اين مورد بينديشند كه آيا دانش حاصل از مطالعه
از ديدگاه آدلر بين دو نوع ادبيات ذكر شده . تواند در زندگي امروزه كاربرد داشته باشد مي

هدفي ، اخالق ارسطوكتاب چون  هم در ادبيات تفسيري، براي مثال. وجود داردهايي  تفاوت
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 با .گيرد مي مسيري مشخص را براي رسيدن به سعادت در نظر ،اثر مشخص وجود دارد و نويسنده
،  در ادبيات تخيلي مانند هملتكه  آن حال. توان كالس را هدايت كرد مي همين سير فكري

سمينار بايد دقت سلسله مراتبي مشخص براي بحث نويسنده وجود ندارد و آموزگار كالس 
 . )2008، (سيمپن بيشتري در هدايت كالس داشته باشد

 انجام شده در كالس است.هاي  محور بحث، شود مي كه دراين آثار مطرحهايي  ايده و ارزش 
روش پرسش و پاسخ ، كالسي توسط آدلر پيشنهاد شده استهاي  روشي كه براي اين گونه بحث

شود و به  مي كالسي هدايتهاي  بحثآموزان  از دانش ، با سؤالدر اين روش. سقراطي است
موجود در آثار مذكور هاي  و ارزشها  فهم خود را نسبت به ايدهتا شود  مي كمكآموزان  دانش

ابتدا فهم واضح از  :شود مي دو هدف اصلي دنبالها  در اين كالس .)28، ص1982، (آدلر ارتقاء دهند
توان فهم . شود مي شاگردان نيز دنبالورزي  ارتقاي توان استدالل و گردد مي نظر گرفتهدر ها  ايده

 دو پيش شرط مهم براي پرورش شهروند مطلوب در جامعه، ورزي مفاهيم و مهارت استدالل
 . مطلوب است

 
 طرح در اخالقيهاي  ارزش آموزش گوناگون ابعاد برهايي  نقدـ 10
 پايديا

هاي  اجراي آن در كالس خصوص در زمينه آدلر بهطرح پايدياي ، )1985( طبق تحقيق بيتينگ
نياز به تربيت آموزگاراني ها  زيرا هدايت اين گونه كالس ؛سمينار دچار مشكالت اساسي بوده است

داشته الزم را قابليت  ،توايي و هم از لحاظ فرآيند كالس درسرب دارد كه هم از لحاظ محمج
 . باشند

عمومي كه از ديدگاه آدلر مطرح شده است و برنامه مدون با توجه به اهداف آموزش و پرورش 
انجام هاي  پرورش قابليت ،يكي از اهداف توان به نقد دروني در طرح مذكور پرداخت. مي آن

پذيري يك ارزش  مسؤوليت، شهروندي است و همان طور كه گفته شدهاي  وظايف و مسؤوليت
در برنامه هايي  پس بايد فعاليت اتنگ دارد.با چنين هدفي ارتباط تنگ كهشود  مي اخالقي محسوب

مقاصد خود و اتخاذ راه  و روش رسيدن ها  به كمك آنآموز  دانشدر برابر درسي تدوين شود كه 
طوري كه با نتايج اعمال خود مواجه شود و به اين ترتيب  بهاحساس مسؤوليت بكند. ها  آن به
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رسد كه در برنامه درسي  نمي باشد. به نظربيشتري داشته  براي ترك يا ادامه عمل خود انگيزه
به  بتوان، اخالقيهاي  از جمله ارزشها  آن و شناختها  حول ايدهورزي  استدالل تنها باپايديا 
هاي  جهت نيل به جنبهآموزان  عملي دانشهاي  به فعاليت بلكه ؛پذيري پرداخت مسؤوليت پرورش

 عاطفي و عملي تربيت اخالقي نيز نياز است.
و ها  حرفهاز سويي هدف سوم آموزش و پرورش عمومي در طرح پايديا، قابليت جذب در 

هاي مرتبط  است. در مورد ارزشآموزان  مشاغل گوناگون جامعه براي تداوم زندگي اجتماعي دانش
مساعد براي ايجاد  انساني و اجتماعي مرتبط با كار و حرفه بايد  زمينههاي  با طبيعت  و ارزش

حول ورزي  را فراهم آورد و مسلم است كه استداللها  ارزش ل مناسب به ايننگرش و عم
ولي كافي  ؛سازي رسيدن به هدف مذكور باشد تواند شرط الزم براي زمينه مي اخالقيهاي  ايده

 1حاكي از آن است كه يادگيري مبتني بر كار هايلند تحقيقچون  هم تحقيقات اخير نيست.
تعميق ، انساني و اجتماعي و مرتبط با محيط زيستهاي  با ارزشآموزان  تواند در مواجه دانش مي

رسد  مي به نظر، در واقع .)2007 (هايلند، العمر مفيد باشد يادگيري و بسترسازي براي يادگيري مادام
تواند با  مي كهاي  سازي براي اخالق حرفه كه عالوه بر پرداختن به بعد شناختي در زمينه

عملي براي دروني كردن و هاي  نياز به فعاليت ،اخالقي صورت گيرد يها ايده حولورزي  استدالل
 وجود دارد. نيزها  ارزش تعميق

هاي  توان به نقد بروني آموزش مي اسالمي عامليت انسان با توجه به مالك نقد نظريه
داراي ، عمل انسان، عامليت انسان بر اساس نظريه. اخالقي در طرح پايديا پرداختهاي  ارزش

توان به هر سه مبنا تكيه  مي اخالقيهاي  در آموزش ارزش. گرايش و اراده است، مبادي شناخت
 از، به معناي آن است كه فرد ها دروني كردن ارزش، با توجه به مبناي شناختي رفتار اخالقي. كرد

بر . ور كندآگاهي يافته باشد و رفتار وي مبتني بر آگاهي مزبور ظه، رفتار مورد نظرهاي  ويژگي
توان سخن  مي و الگوپردازي عملي و بحث و گفتگوها  ارزش اساس اين مبنا از سه روش تبيين

توان از روش تشويق  مي اخالقي نيزهاي  و هنجار با توجه به مبناي گرايشي رفتارها. گفت

 

                                                           
1- Work – based learning 
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گويي و الگوپردازي عملي  اخالقي در قالب داستانهاي  ارزشي و تأكيد بر شخصيتهاي  رفتار
، توان به توصيه به انجام رفتار ارزشي نيز ميها  ارزش با توجه به مبناي ارادي. سخن به ميان آورد

در آموزان  اجتماعي اخالقي و طرح و اقدام خود جوش دانشهاي  به كارگيري افراد در قالب طرح
در برنامه در طرح پايديا آنچه كه  آن حال .)1387، (خسروي و باقري اجتماعي سخن گفتهاي  فعاليت
و گفتگو در ها  ارزش تنها وجه شناختي عمل است كه در قالب تبيين ،اكتفا شده است به آن درسي

  شود. به آن پرداخته ميها  ارزش باب
از قوا كه از اي  او با داشتن مجموعه و از ديدگاه آدلر انسان مخلوقي خود ساخته است، از سويي

آورد  مي خود از طريق عاداتي كه در خود به وجود انتخاب آزادانه به واسطه، بدو تولد به همراه دارد
آزاد  انتخاب و اراده، پذير داشتن فطرت تعين ،پس .)250ص ،1987، (آدلرزند  مي ماهيت خود را رقم

كه انسان موجودي خود ساخته به حساب  ،آورد مي را فراهماي  او زمينه انسان و تشكيل عادات در
ولي تنها . آورد مي مسؤوليت پذيري را در او فراهمهاي  يكي از زمينه، آيد و انتخاب و اراده آزاد

پذيري  مسؤوليت بلكه پرورش؛ پذيري كافي نيست اخالقي براي پرورش مسؤوليتهاي  ارزششناخت 
نيز دارد كه در ها  ارزش عمل بههاي  نياز به فراهم آوردن زمينه ،خود و جامعه، طبيعت، در قبال خدا

 . طرح پايديا چنين وجهي مدون نشده است
 

 گيري نتيجهبحث و 
اخالقي كه هاي  به ارزش راجعاو  در مقاله حاضر تالش شد با بررسي آثار آدلر خاستگاه انديشه

اخالقي هاي  بررسي آن بود كه ارزش اين نتيجه. مطرح شود استحاصل نقد ديدگاه چند فيلسوف 
در ديدگاه ها  ارزش نسبت بهگرايي  نسبيت عيني و مطلق دارند و ذهني بودن و از ديدگاه آدلر جنبه
هاي  )، در اسالم عالوه بر ارزش1387بر اساس تحقيق باقري (كه  آن حال. او جايگاهي ندارد

هاي  در مورد ارزش. هم اشاره كردمتغير هاي  مشروط و ارزشهاي  ارزشبه  توان ، ميمطلق
گناهي  بي جان افتادناگر راستگويي موجب به خطر  ؛توان به راستگويي اشاره كرد ، ميمشروط

 متغير نيز در بستر زمان دگرگونهاي  ارزش. شود نمي ديگر امري ارزشمند محسوب، شود
هاي  با توجه به زمينه )211ـ210ص ،1ج1387، (باقري بنابراين اعتبارشان تاريخي است ؛شوند مي

تري  در طيف گستردهها  ارزش ماهيت، و كتب فرهنگي ايران زمين وجود دارد اسالمي كه در آثار
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مشروط و متغير ، مطلقهاي  اين مرز و بوم قابل كندوكاو است و بايد ارزشآموزان  براي دانش
  براي آنان بازشناسي شود.

 گرفته صورت  پايديا طرح و آدلر ديدگاه روي گوناگون جوانب از بسياريهاي  تحقيق تاكنون
 و ديويي جان ديدگاه بررسي« عنوان با است نزديك حاضر تحقيق به كهها  آن از يكي. است

 باها  ديدگاه اين عطف نقطه واي  مدرسه تحصيالت اهداف و تدريس محتوا، زمينه در آدلر مورتيمر
 تواند مي پايديا درسي برنامه كه رسد مي نظر به پژوهشگر ديدگاه از. است »مسيحي آموزش فلسفه

هاي  اساس يافته بر .)2008 سيمپين،( باشد سازگار ،است ديني تربيت نوعي كه مسيحيت آموزش با
مسائل ديني  تواند گفتگوي سقراطي در زمينه مي سمينار طرح پايدياهاي  تحقيق مذكور، در كالس

اخالقي از ديدگاه هاي  توان گفت آموزش ارزش مي بندي فنيكس نيز طبقه بر اساس. صورت گيرد
 طوري كه در برنامه درسي پايديا تالش به. آدلر بر اساس رويكرد پيروي از قوانين اخالقي است

اخالقي به روش هاي  در باب ارزش، كه ممتاز از كتب درسي استهايي  شود حول كتاب مي
كافي را پيدا كنند  زمينهاي  مدرسهتحصيالت  در دورهآموزان  گفتگوي سقراطي بحث شود و دانش

، اخالقي را در ميان متون كشف كنند يها ارزش كتب بزرگ در جهان بپردازند و كه به مطالعه
هاي  سويي بين يافته توان گفت كه نوعي هم مي پس. بينديشند شانو در مورد سندشناب ها را آن

 وگوي  سمينار و گفتهاي  كالسدو بر محوريت  هر تحقيق سيمپين و تحقيق حاضر وجود دارد و
 تأكيد دارند.جهت تربيت ديني و اخالقي ، در طرح پايدياها  سقراطي حول ايده
بيش از دو هزار سال است كه داراي آثار اخالقي است و بسياري از آثار ادبيات  ، كشور ما ايران

دوفوشه كور چون  هم نظراني صاحب). 1380، زاده (تقي اخالقي استهاي  فارسي سرشار از پند و اندرز
نظام  پس ).1377 ،(دوفوشه اند اصلي فرهنگ زبان فارسي دانستههاي  اخالق را يكي از زمينه نيز

اخالقي از آثار نفيس ادب فارسي هاي  تواند براي آموزش ارزش مينيز  آموزش و پرورش ايران
آموزش  گستره ولي. طرح پايديا به آموزش كالسيك يا سنتي بپردازدچون  هم و بهره جويد

از ميان متون ادبي دانست ها  آن توان فراتر از كشف اخالقيات و شناخت مي اخالقي راهاي  ارزش
ميل و اراده را نيز در نظر گرفت و  ،توان با توجه به نظريه عامليت انسان براي عمل اخالقي مي و

 در نظام آموزش و پرورش قائل شد.ها  ارزش الگوهايي مكمل شناخت
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