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  چکیده

هاي عملی به دلیل وجود تأثیرات نامطلوب فلسفۀ تربیت اسالمی با دیدگاهرویارویی 
رغم تأکیدات متفاوت در  بههایی که دیدگاه. شکاف نظریه و عمل تربیتی ضرورت یافته است

جویی از امکانات آن براي غلبه  فلسفۀ عملی و بهره يپافشاري بر احیا: یک چیز اشتراك دارند
این  .است مدرن از جمله شکاف میان نظریه و عمل تربیتی ناشدنیدشوار و حلبر مسائل 
 در مقام هاي ما نسبت به اعمالمانبه منظور آشکار کردن محدودیتهاي دیدگاه رویاروییها

هاي فلسفۀ تواند میان دیدگاه می رویاروییاین  ،اکنون هم. گیرد فیلسوف تربیت صورت می
هدف این پژوهش، تبیین محدودیت رویکرد . هاي عملی صورت گیردتربیت اسالمی و دیدگاه

این . است و استفن تولمین ویلفرد کار با تکیه بر دیدگاهنظري به فلسفۀ تربیت اسالمی 
اسالمی در چهار نقاط قوت فلسفۀ تربیت  که توان در ویژگیهایی جستجو کرد محدودیت را می
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شکاف نظریه  ،رویکرد عملی ،رویکرد نظري ،فلسفۀ مدرن ،فلسفۀ تربیت اسالمی :هاواژه کلید
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  مقدمه
علوم » خیر«و » مشروعیت«اي است که بیش از هر حوزة دیگر  شکاف میان نظریه و عمل مسئله

، استاد سرشناس تاریخ تربیت در یکی از 1لتکارل کس. تربیتی را مورد تهدید قرار داده است
چرا وجهۀ تحقیقات تربیتی تا این حد بد «با طرح این سؤال که  2پژوهشگر تربیتیمجله هاي  شماره
این مسئله تحلیل و  ،هاي بعد در شماره. خواند می اندیشمندان تربیتی را به پاسخ به آن فرا» است؟

تحلیلهایی که همگی از دوگانگیها، تقابلها و شکافها میان  ؛)2000پرینگ، (شود  حلهایی ارائه می راه
تواند  نمی زیرا ؛تربیتی بد است پژوهشهايرسد وجهۀ  به نظر می. دارد حکایت نظریه و عمل تربیتی

شایسته است اثبات کند و از سوي  گونه که براي بهبود تربیت آنرا از سویی تأثیرات عملی خود 
  )1(.دیگر راه حلی مؤثر براي غلبه بر این تقابلها و دوگانگیها ارائه کند

اي است که علوم تربیتی  ، مسئله)1998/1995( 3کمیس شکاف میان نظریه و عمل تربیتی از نظر
پردازان و  نظریه سابق انیگ، این تنها اواز نظر . را بیش از هر مسئلۀ دیگر در قرن بیستم به ستوه آورد

 یگان( 4، بلکه آوانگاردستا  تربیتی نیست که اسیر مفروضات و پیشفرضهاي قدیمی پژوهشگران
کند که  هایی دربارة نظریه و عمل تکیه میهم بر دیدگاه) تربیتیپژوهشگران پردازان و  جدید نظریه

  . دیگر قابل دفاع نیست
سرسختانه در آگاهی مشترك معاصر در واقع، برخی مفروضات خطرناك قدیمی «
مفروضاتی که ما را در مسیرهایی . است باقی مانده بدون تغییرتربیتی پژوهشگران پردازان و  نظریه

رغم اینکه  به. کند زمانهاي گذشته محصور میویژگیهاي هایی از علم با ناشناخته با دیدگاه
هاي  دهند عامالن کارمندان فاقد شعور و مجري نظریه تشخیص می آشکاراپردازان آوانگارد  نظریه

صورت بازتابی و با یکدیگر متحول  دهند عمل و نظریه به تشخیص می آشکارادیگران نیستند یا 
بر آنان . دهند ادامه می »از بیرون«که به مطالعۀ عمل هستند از پژوهشگران اما هنوز بسیاري  ؛شود می

که برندة مبارزة فکري سمینار دانشجویی ارشد و دکتري یا مسابقۀ آنها،   این باورند که بینش
 که هیچ معلمانی. در عمل تربیتی معلمان ایجاد خواهد کرد المللی شده است، تغییراتی کنفرانس بین

  .)3و  2: 1998/1995کمیس، (» در این گردهماییها حضور ندارند یک
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و تربیت  2پژوهی در زمینۀ کنش ويبا  )2(مشترك يکه آثار ،1همکار نزدیک ویلفرد کار
رغم احساس  بهدارد بر این باور است که کار کمک کرده است تا برایمان روشن شود،  3انتقادي

  :هاي قدیمی هستیماسیر دیدگاه گونهچ ،پیشرفتی که داریم
مثل مفروضات  ؛دهد پردازان معاصر ادامه می بخش نظریه او به چالش با برخی مفروضات تسلی«

او نه تنها ). و عامالن(در تدارك رهنمود براي عمل ) پژوهشگرانو (دربارة نقش تحقیق تربیتی 
مندیم و حتی  هاي عامالن همان قدر رغبت نشان بدهیم که به عمل آنها عالقه باید به نظریه گوید می

هایشان را مطالعه  نظریهپردازان را درست همان قدر از نزدیک مطالعه کنیم که  نظریه رفتارباید 
پردازي باید دست در دست یکدیگر  کند چگونه عمل تربیتی و کار نظریه کنیم؛ بلکه آشکار می می

  .)3: همان(» متحول شود
پردازان تربیتی در طول سالیان سال براي  بر این باور است که نظریه 4فلسفۀ عملی تربیت مدافع

نیتها شکاف میان   رغم تمام این حسن بهاما  ؛اند بسیار کرده غلبه بر تقابل میان نظریه و عمل تالشهاي
را ناشی از » ربط«مسئلۀ  کار). ، ترجمۀ سجادي1378کار، (نظریه و عمل تربیتی همچنان پابرجاست 

فلسفۀ تربیت بدون ارائۀ دلیلی موجه از فلسفۀ عملی کناره . داند می 5اشتباه گرفتن سلف فکري
دان دور تربیت در حوزة استحفاظی آن قرار داشت و توسط آن هدایت گرفته است که زمانی نه چن

از مسئلۀ جدایی فلسفۀ  اوتبیین . شد و بیش از حد به سمت فلسفۀ نظري منحرف شده است می
تربیت از عمل تربیتی، انحراف آشکار فلسفۀ تربیت به سمت فلسفۀ نظري و گرایش به صدور 

  ).2004کار، (احکام تربیتی عقلی بر این اساس است 
به عنوان مثال، چنانچه فلسفۀ تربیت  هست؛مشابه این گرایش نظري در فلسفۀ تربیت اسالمی نیز 

اسالمی با گرایش به فلسفۀ اسالمی، یعنی انتخاب مسیر فلسفۀ نظري پروژة مورد عالقۀ خود را دنبال 
همان انتقاداتی قرار تواند در معرض  تربیت اسالمی است، میفکر کند که همانا تحقق بخشیدن به 

ورزي از  که خود این شکل فلسفه ،به عالوة این انتقاد .بگیرد که به فلسفۀ مدرن تربیتی وارد است
کند و آیا نباید براي یافتن محدودیتهایش بر آن نیز تأمل  میپیروي غیربومی و غیراسالمی  یلگویا

 
1 - Wilfred Carr 
2 - Action Research 
3 - Critical Education 
4 - Practical Philosophy of Education 
5 - Intellectual ancestry 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 1394پاییز ، 28 ، دوره جدید، شماره23سال   پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی/  110

فلسفۀ غرب به سمت فلسفۀ  آیا چنین تصور شده است که فلسفۀ تربیت با چرخش از سمت .کرد
بدرستی ایفا کند در حالی که با همان  ،تربیت اسالمیفکر تواند نقش خود را در تحقق  اسالمی می

جایی فلسفۀ غربی با هگرایش نظري و بر اساس همان رابطۀ ناکارآمد از باال به پایین و صرفاً جاب
  خواهد این رسالت را به انجام رساند؟  فلسفۀ اسالمی می

فلسفۀ تربیت اسالمی  »عمل«آنچه در این پژوهش به طور خاص اهمیت دارد،  ردید تأکید کبا
. شود آنچه به عنوان فلسفۀ تربیت اسالمی ارائه می ي»محتوا«دار باشد، نه  است که ممکن است مسئله

بتوان  ،هاي عملیدیدگاه رویارویی بان است که با تأمل بر عمل فلسفۀ تربیت اسالمی در ایانتظار 
توان طریقی براي  می  این آگاهی يتنها در پرتو. برخی محدودیتهاي رویکرد نظري را آشکار کرد

  . فائق آمدن بر این محدودیتها جستجو کرد
رویکرد نظري به فلسفۀ تربیت ": گیرد صورت می تین سؤاالداین پژوهش به منظور پاسخ ب

از چه محدودیتهایی برخوردار است؟  1تولمینو استفن  کارعملی ویلفرد  از منظر دیدگاهاسالمی 
توان بر این محدودیتها فائق شد و سرنوشتی غیر از انزوا براي فلسفۀ تربیت اسالمی رقم  چگونه می

  :رسد گام ضروري به نظر می پنجین سؤاالت برداشتن دزد؟ براي پاسخ ب
  فلسفۀ تربیت دربارة شکل نظري بررسی دعاوي کار) 1
 از فلسفه» زمانی«و » مکانی«، »جزئی«، »شفاهی«خروج ولمین دربارة بررسی دعاوي ت) 2

هاي فیلسوفان تربیت اسالمی با سؤاالتی که از بررسی این دعاوي برانگیخته رجوع به دیدگاه) 3
 .است  شده

 هاي  یاد شدهدیدگاه از منظرتبیین محدودیتهاي رویکرد نظري به فلسفۀ تربیت اسالمی ) 4

 ارائۀ دستاوردهاي این مطالعه گیري و نتیجه) 5

  
  دعاوي کار دربارة شکل نظري فلسفۀ تربیت

عمدة دعاوي کار دربارة شکل مقبول و مشروع فلسفۀ تربیت در جستاري با عنوان فلسفه و 
این دعاوي در زمان انتشارش بحثهایی را در محافل دانشگاهی . مطرح شده است) 2004(تربیت 

مورد توجه بسیاري از دانشگاهیان در انگلستان و سایر کشورها قرار گرفت و تا مدتها  و برانگیخت
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اي از فیلسوفان تربیت  دیري نگذشت که عده. در صدر مقاالت داغ مجلۀ فلسفۀ تربیت قرار داشت
میان کار و هرست   سمپوزیومی براي مناظره. ن واکنش نشان دادندداب 1انگلیسی از جمله پل هرست

این . هاي مجلۀ فلسفۀ تربیت به چاپ رسید  برگزار شد و مشروح آن در یکی از شماره) 2005(
اي نسبتاً مفصل با عنوان جایگاه فلسفۀ  در مقاله) 1386(باقري  .مواجهات در ایران نیز بازتاب داشت
 اي ضمن هاي تحلیلی و قاره تأملی بر واپسین چالش فلسفه ،تعلیم و تربیت در میانۀ نظر و عمل

اي فلسفۀ تربیت به  پرداختن به رویارویی هرست و کار به عنوان دو نمایندة دیدگاه تحلیلی و قاره
  . تشریح مواضع بینابینی خود در برابر این دعاوي مخالف پرداخت

جدي  ايهن است که فلسفۀ تربیت با مسئلایفلسفۀ تربیت چیست؟ کار بر زمینۀ دعاوي کار در 
ندارد و تربیت از فلسفه جدا افتاده ربطی فلسفه به تربیت چندان «: است آن مسئلۀ ربطو رو، روبه
ین معنا دب ؛داند او عارضۀ انزواي فلسفۀ تربیت را عارضۀ درون دیسیپلینی می). 2004کار، (» است

که علت عارضه را باید در چارچوبهاي مفهومی حاکم بر فهم فیلسوفان تربیت از رشته و عملشان 
رو، حل این مسئله در توان فیلسوفانی است که به محدودیتهاي  از این. یرون از آنجستجو کرد، نه ب

خود این چارچوبها را مورد پرسش قرار توانند میبرند و  ذاتی فهم معاصر خود از رشته پی می
اما در واقع  ؛براي آن پیشنهاد شده است  حلی ساده پس، یک مسئلۀ جدي وجود دارد که راه؛ دهند

توجه به  در فیلسوف بیامکان توان بسادگی از بروز این  زیرا به لحاظ فلسفی نمی ؛چنین نیست
امکان آن  يدیگر در گروامکان نیز مثل هر توانایی بروز این . امکان آن سخن گفتچگونگی 

از طریق رویکرد امکان چگونه ممکن شده است؟ این توان توان پرسید خود این  پس، می ؛است
خوب است قدري در آن . بلکه از طریق رویکرد عملی میسر شده است ؛نظري ممکن نشده است

  . رویم تا سرانجام به حدود این توانایی برسیم ، پیش میکرد توانیم آغاز  از آنچه می. ردتأمل ک
توانیم بسیاري از مفروضات مسلم دربارة رشته را به طور ضمنی بپذیریم و این کار را نسل  ما می
  شده و به میراث ه دهیم تا کامالً فراموش کنیم خود این مفروضات مسلم فرضقدر ادامبه نسل آن

این مفروضات نظري بیشتر محصول عادات ذهنی، گذشته و . استقابل تردید و بازنگري  ،رسیده
  . استکه ضامن حفظ آنها است سنتهایی 
یکی از این ؛ همان طور که ادمفروضات مسلم دربارة رشته را مورد تردید قرار دتوان می

 یکه فلسفۀ تربیت پژوهش ،این فرض. مفروضات بتازگی از سوي کار مورد تردید قرار گرفته است
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یا عدم سنخیت ماهیت اساساً » ربط« ،پس آنچه باعث جدایی آن از تربیت شده ؛اساساً نظري است
ریه و عمل یعنی مسئلۀ مزمن شکاف میان نظ ؛است) تربیت(نظري رشته با موضوع ماهیتاً عملی آن 

  .تربیتی
شود و فرهنگها به نوبۀ خود حاکم بر  عادتهاي ما خواه فکري یا رفتاري به فرهنگ تبدیل می

حاکم است و » نظري«بر رشتۀ فلسفۀ تربیت » فرهنگ«در حال حاضر، . شوند ما می رفتارافکار و 
، ناگزیر باید از امکانات مطالعه کنیمچنانچه بخواهیم این فرهنگ و عادتهاي فکري و عملی آن را 

توان فرهنگ و عادتهاي فکري و عملی رشته را با امکانات  پس،  می بگیریم؛ کمکدر خود رشته 
اساسی  يمفهوم و راهبرد تأمل. است» تأمل«یکی از این امکانات . ادخود رشته مورد مطالعه قرار د

آن را براي هر مفهوم یا عملی به  تواند هرگاه اراده کند در فلسفۀ تربیت است و فیلسوف تربیت می
اما همان طور  ؛خودش »عمل«از جمله  ؛دار پدیدار شود  کار ببرد که براي فاهمۀ او چون امري مسئله

که بتواند اراده کند، اینکه اشاره شد، فیلسوف ما در درجۀ نخست باید بتواند اراده کند و براي 
توانستن  ؛اخیر توانستن مشروط به امکانی است وانستنبنابراین ت ؛مسئله باید بر او آشکار شود

مشروط به ارادة تأمل و توانستن مشروط به پرسیدن سؤالی است که با وجود فرهنگ و عادتهاي 
ترتیب، به حدود تواناییهاي خود نزدیک  بدین. یابد فکري و عملی موجود امکان طرح نمی

تأمل  ،اي که امکان وجود و ارادة تأمل بر آن وجود ندارد توانیم بر مسئله چون دیگر نمی ؛شویم می
چون پیشاپیش این امکان در رویکرد کنونی ما به  ؛امکان وجود و ارادة تأمل وجود ندارد. کنیم

ر عین حال، هرگز براي فیلسوف و جریان فکر فلسفی سکون و توقف د. رشته منتفی شده است
دهد که همواره با یک چرخش، تغییر نگرش یا تغییر  تجربۀ تاریخی نشان می. ه استمقدر نشد

در حال حاضر . ستا  و به دنبال آن سؤاالت جدید برانگیخته شده ،رویکرد بابی جدید گشوده شده
تواند بپرسد،  او می. این سؤال تأملی براي فیلسوف تربیت معاصر ممکن شده است ،با تغییر رویکرد

شکل از فلسفۀ تربیت که من بدان اشتغال دارم و قصد آشکارش هدایت اعمال تربیتی است،  آیا این
اي تأملی با به چالش خواندن فرهنگ حاکم بر  باید تابع فلسفۀ نظري باشد؟ در واقع، کار به شیوه

این سؤال را با همان قوتی که براي اشکال تحلیلی فلسفۀ تربیت مطرح بود براي  ،فلسفۀ تربیت
  :  کند تحلیلی فلسفۀ تربیت نیز مطرح میپساکال اش

که ـ  هاي مختلف فلسفی و سنتهاسلطۀ غالب فلسفۀ تحلیلی به چنان تکثري از دیدگاه... «
راه برده است  ـ مدرنیسم صرفاً برخی از آنها هستند هرمنوتیک، نظریۀ انتقادي، پراگماتیسم و پست
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توان  وجود ندارد و می »فلسفۀ تربیت چیست«حدي از دیگر هیچ تبیین وا ،به هیچ وجه که هم اینک
اي از  که فلسفۀ تربیت شاخه ،اما این نظر...  ست حکم داد  به هر چه به دور از توافق یکسان جهانی ا

که فلسفۀ تربیت باید با برخی سنتهاي  ،تعرض مانده است و این باور بی ،ست فلسفۀ دانشگاهی ا
در نتیجه، فلسفۀ تربیت . شود به نحو غیرتأملی مفروض گرفته می فلسفۀ نظري مطابقت کند، همچنان

ه منزلۀ نوعی ارائۀ تفسیر مستقل نظري وراي فعالیتها ببا تربیت را تحلیلی نیز همچنان ارتباط خود پسا
که آیا صورتی از فلسفه که قصد  ،انگارد و این سؤال و داوریهاي سیاستگذاران و عامالن می

عملی تربیت است، باید همچنان تابع هر سنتی از فلسفۀ نظري باشد، اگر  آشکارش هدایت فعالیت
تحلیلی به غفلت از پسابدین ترتیب، هر اندازه فلسفۀ تربیت  ؛شود پرسیده می کمترنگوییم هرگز، 

ادامه » فرهنگ فلسفه«عمیق توسط  يدهد، به همان اندازه بر باقی ماندن در ابتال این پرسش ادامه 
و نیازمند سبکی از  هنگی که صورتهاي غیرنظري فلسفۀ تأملی در آن متروك شدهفر. داده است

ت تربیت به عنوان عمل فلسفه ا است که بنا بر مصلحت نادیده انگاشته شده  یست که در آن از تمامی
  ). 67: 2004کار، (» کند حفظ و حراست می

تحلیلی فلسفۀ تربیت مطرح ساپاین سؤال تأملی با همان قوتی که براي اشکال مختلف تحلیلی و 
توان پرسید، آیا این شکل از فلسفۀ  اما این بار می ؛است براي فلسفۀ تربیت اسالمی نیز  مطرح است

ین دن اشتغال دارم باید تابع معیارهاي فلسفۀ مدرن باشد؟ براي پاسخ بداتربیت اسالمی که من ب
فلسفۀ تربیت اسالمی از این معیارها چه  و پیروي سؤال باید بفهمیم معیارهاي فلسفۀ مدرن چیست

سرشناس تأثیرگذار فیلسوف  پژوهشهاياشکالی دارد؟ در مسیر جستجوي معیارهاي فلسفۀ مدرن به 
  .این معیارها را معرفی کنیمپژوهش او قصد داریم با استناد به . رسیدیم اخالق
  

  از فلسفه» زمانی«و » مکانی«، »جزئی«، »شفاهی«خروج دعاوي تولمین دربارة 
، فیلسوف و نویسندة انگلیسی و صاحب آثاري برجسته در زمینۀ )1922ـ  2009(استفن تولمین 

اخالق، فلسفۀ علم و تاریخ اندیشه، یکی از تأثیرگذارترین فیلسوفان اخالق در نیمۀ دوم قرن بیستم 
ائۀ الگویی و ار 1)1958(  آفرین کاربردهاي استدالل بخش اعظم شهرت او براي کتاب بدعت. بود

مشهور است و بیش از  2پردازي تولمین براي تحلیل استداللهاي عملی است که به الگوي استدالل
 

1 - The Uses of Argument (Cambridge University Press, 1958) 
2 - Toulmin Model of Argumentation 
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تولمین در . ، ارتباطات و علوم کامپیوتري تأثیر گذاشته است1اي بر حوزة یا علم معانی بیان هر حوزه
فیلسوفان در قرن هفدهم بفهمد، که ن است ایدر پی  2)1988(اي با عنوان احیاي فلسفۀ عملی  مقاله

برد، چهار موضوع اساسی از حوزة عالئق فیلسوفان در این  او پی می. چه مسائلی را کنار گذاشتند
قرن پرماجراي فلسفی است که در آن چهار ساحت تفکر متروك شد  ،قرن هفدهم. قرن خارج شد

  .6»زمانی«و  5»مکانی«، 4»جزئی«، 3»شفاهی«
در راه استحکام بخشیدن به بنیانهاي تفکر از حوزة عالئق با تالشهاي دکارت » شفاهی«

تولمین متوجه شد دکارت وقتی پرسشهایی دربارة صحت و اعتبار استداللها . فیلسوفان خارج شد
 يو صحت آنها نیز در گرو ،»هاي مدون اي از گزاره زنجیره«به معناي » استداللها«مطرح کرد، این 

چه کسی خطاب به چه کسی، «که  ،این سؤال. فهم قرار گرفت مورد ،ها روابط صوري میان گزاره
در . شد فلسفی تلقی نمی ،دیگر» در چه نشستی و با استفاده از چه مثالهایی استدالل کرده است؟

پردازیهاي افراد  استدالل. پوشی کرده بود از چیزي به نفع چیزي دیگر چشم» مدرن«واقع، فلسفۀ 
 ـ فراد با موارد واقعی و با مخاطرات گوناگون سروکار دارندوقتی اـ  خاص در موقعیتهاي خاص

به نفع  7»پردازیها استدالل«فیلسوفان از این گونه  ،پس ؛توانست اهمیت چندانی داشته باشد دیگر نمی
این  البته. پوشی کردند چشم ،شد که در نوشتارها ضبط و به صورت نوشتار داوري می 8»براهینی«

افالطونی  یدر واقع، این میراث. ه تالشهاي فلسفی دکارت نباید نسبت دادپوشی را منحصراً ب چشم
 ؛مخالف هستند علم بیانی بیانافالطونیها با . فیلسوفان آن را قدر شناختند ،بود که در قرن هفدهم

ارسطو این  .»دهد تر جلوه می استدالل بدتر را خوب« ؛ زیراایم آنچه ما علم معانی بیان ترجمه کرده
هایی که استداللها در آن صورت  شرایط و شیوه«را به نگریستن به  فیلسوفان و را رد کرداتهام 
توانند  با اهمیت است و فیلسوفان می یاز نظر ارسطو، این موضوع. کرددعوت ، »دارد 9سازي مجاب

تواند نشاندادن شرایط و  یکی از وظایف فیلسوف می ؛ لذان بپردازندداتوانند با وجدانهاي پاك ب می

 
1 - Rhetoric 
2 - The Recovery of Practical Philosophy (1988)  
3 - “Oral” 
4 - “Particular” 
5 - “Local” 
6 - “Timely” 
7 - Argumentation  
8 - “Proofs” 
9 - Conviction 
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اما از اواخر  ؛باشد) درست يعتقادااثبات حقانیت (سازي  پردازي براي مجاب هاي استدالل شیوه
اتهام  ،در قرن هفدهم. ندمعنا و غیرعقالنی نگریست ین موضوع چون امري بیدقرن شانزدهم به بعد ب

 رتوریکاستفادة عامیانه از کلمه  ،و این بار بیش از گذشته دوباره مطرح شد رتوریکافالطون علیه 
اي نیز نادیده گرفته شد و به  پردازیهاي موشکافانۀ حرفه حتی ارزش آن براي استدالل ؛تقبیح شد

از . شود استفاده می در مباحثات شفاهی فریبکارانه کهطور غیرمستقیم آن را ترفندهاي اقناع نامیدند 
یت تا امروز ادامه یافته است تا جایی که دانشجویان محصل در علم معانی نظر تولمین، این وضع

توضیح دربارة  .دانند هنوز خود را به توضیح دربارة این اصطالح فنی ملزم می ،)رتوریک(بیان 
به بعد، منطق صوري  1630خالصۀ کالم از دهۀ ". ضرورتاً موهن نیست رتوریکاینکه اصطالح 

  ).پژوهشگرتأکید مورد ( )339: 1988تولمین، ( "خارج شد رتوریکوارد و 
هاي  از حوزة عالئق فلسفه در قرن هفدهم به نامه» جزئی«تولمین براي شرح چگونگی خروج 

که با  ،هاي والیتی نامه. کند ، اثر ماندگار پاسکال ریاضیدان و فیلسوف فرانسوي استناد می1والیتی
رزات پاسکال و حاوي انتقادات تند او علیه اخالق شرح مبا ،شده  آمیز نگاشته لحنی تند و طعنه

که در ظاهر به یک هموالیتی نوشته  ،گانه هاي هجده پاسکال در این نامه. است) یسوعیان(مسیحی 
گرفتن شده است، اما در واقع، خطاب به یسوعیان، اصحاب کلیسا و شخص پاپ است با به سخره

اعتباري همیشگی  توسط یسوعیان، زمینۀ بی 2»اصکاربرد اصول اخالقی براي موارد خ«روش رایج 
از اخالق ارسطویی براي حل و فصل پیروي علماي قرون وسطی و رنسانس با . کند آن را فراهم می

امر خیر بدون توجه به موضوع «از نظر ارسطو . کردند مسائل اخالقی از روشهاي موردي استفاده می
قضاوت صحیح اخالقی مستلزم توجه به  .»هیچ صورت مطلق یا جهانشمول ندارد ،یا موقعیت

اما فیلسوفان افالطونی کمبریج با نادیده گرفتن مسائل واقعی  ؛جزئیات دقیق انواع موارد خاص است
فیلسوفان مدرن پذیرفتند، خدا و آزادي، . عمل اخالقی، علم اخالق را به نظریۀ انتزاعی بازگرداندند

شمول هستند و آثار نویسندگانی  ماده، خیر و عدالت، تحت حاکمیت اصول ابدي و جهانذهن و 
پرداختند، آثاري غیرفلسفی قلمداد  که بر موارد جزئی یا موارد محدود به شرایط خاص می

گسترة  3»موارد خاص عملی«کردند بدین ترتیب، فلسفۀ قرن هفدهم با خارج کردن بررسی  می
در یک عبارت، اصول کلی وارد، موارد جزئی خارج ". حدود کردم پیشخودش را بیش از 

 
1 - Provincial Letters 
2 - “Cases of conscience” (casus conscientiae) 
3 - “Particular practical cases” 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 1394پاییز ، 28 ، دوره جدید، شماره23سال   پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی/  116

  ).مورد تأکید پژوهشگر( )340: همان( "شدند
از حوزة عالئق فلسفه در قرن هفدهم به » مکانی«تولمین براي شرح چگونگی خارج شدن 

  تیاقنویسنده در این کتاب از غلبۀ دکارت بر اش. کند استناد می 2گیلفورد گیرتز 1کتاب دانش محلی
دکارت در جایی گزارش کرده است،  ،گویا. آورد نگاري سخن به میان می م به تاریخ و مرد او

تاریخ مثل سفر خارج از «نگاري اشتیاق داشته است، اما با فهمیدن اینکه  زمانی به تاریخ و مردم
. ده استبر این اشتیاق غلبه کر» ن عمق ببخشدداآنکه ب دهد، بی ذهن را گسترش می«، »کشور است

اما وظیفۀ فلسفه این  ؛کنند آوري می قدرت محلی جمع ينگارها واقعیتهایی را دربارة قلمرو مردم
براي دکارت، . کند از عمق آن بیرون بکشد از آن پیروي می  که هر حوزه  است که اصول کلی

   ت به دسبشري است، اما فهم از انباشتن تجربۀ افراد جزئی و موارد خاص ویژگی  ،کنجکاوي
گردد که امور  به دنبال اصولی می ؛انتزاعی و کلی است افکارعقل همواره در جستجوي . آیدنمی

زیرا افالطون  ؛کند تولمین در اینجا به افالطون استناد می. کند جزئی را به یکدیگر مرتبط می
مثل  ؛داند آورند، نادرست می شناسی خاص روي می عملکرد کسانی را که به آسیب

هاي  او وظیفۀ فیلسوف را مطالعۀ خانواده. »هاي بدبخت خانواده«اسیهاي تولستوي از شن آسیب
براي یافتن اصول کلی سالمت سیاسی در پس ویژگیهاي منحصر به » سالم«و شهرهاي » خوشبخت«

براي او، امور بشري پذیراي تنوعی از امور . کند براي ارسطو قضیه فرق می. داند فرد محلی می
اي  غله«به تعبیر تولمین، » تنوع«تا قرن شانزدهم این . يا  نه چنین تعمیمهاي گسترده است؛ سیاسی

که  را نگاري، تمام چیزهایی ؛ اما فلسفۀ مدرن با رد تاریخ و مردم»مشروع براي آسیاب فلسفی بود
ود از حوزة عالئق خـ  که سرمنشا تنوع استـ » محلی«شد از جمله امر  سابقاً به رسمیت شناخته می

مورد ( )340: همان( "از آن پس، اصل انتزاعی وارد تنوع انضمامی خارج شد". کند خارج می
  ).تأکید پژوهشگر

 از حوزة عالئق فلسفه، بار دیگر به دکارت باز» زمانی«تولمین براي تشریح خارج شدن امر 
به لحظۀ معینی اي در فلسفه که فیلسوفان دیگر دربارة مسائلی بحث نکردند که  گردد؛ به لحظه می

تا پیش از آن، قدر و قیمت مسائل واقعی اعمال حقوقی و پزشکی با مسائل . در زمان وابسته بود
تصمیم ناخدا . مسائل عملی، همگی مستلزم تصمیمات موقعیتی بود .کرد انتزاعی و نظري برابري می

 
1 - Local Knowledge 
2 - Gilford Geertz 
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براي . رفتمیبه شمار » عقالنی«اي سکان کشتی به اندازة ریاضیات  براي چرخاندن ده درجه
بود و امکان فلسفۀ طبیعی جهانی به » کار عقالنی«دانشمندان قرن شانزدهم، علم حقوق الگوي 

لنگه کفش را «به تعبیر تولمین،  .کند اما، یک قرن بعد اوضاع تغییر می ؛رسید دار می نظرشان مسئله
شود و امور ناپایدار  می فلسفه بر ساختارهاي پایدار زیربنایی طبیعت متمرکز 1».کنند پاي دیگر می

که مسائلی وابسته به موقعیت و زمان بود، به  ،در نتیجه، مسائل عملی. یابد بشري جایگاه ثانوي می
توجه فیلسوفان به اصول . حاشیه رانده شد و دیگر آنها را به هیچ وجه مسائلی فلسفی قلمداد نکردند

فردا، این زمان یا زمانهاي دیگر، بلکه براي  اصولی نه براي امروز یا ؛جلب شده بود) زمان بی( ازلی
مورد تأکید ( )341: همان( "شود بنابراین از این پس، پایدار داخل، ناپایدار خارج می". همۀ زمانها
  ).پژوهشگر

، »کلی«به » جزئی«، از »کتبی«به » شفاهی«از ـ گیرد، اگر به این تغییرات ذهن  تولمین نتیجه می
اند،  به وقوع پیوسته در آن بنگریم که در زمینۀ تاریخی ـ »زمان بی«به » زمانی«، از »عام«به » خاص«از 

  . را کنار بگذارند» فلسفۀ عملی« ،همۀ آنها انتخاب کردند: شویم متوجۀ اشتراکاتی میان آنها می
  معیارهاي حاکم بر اشکال نظري فلسفۀ تربیت

اي از  از فلسفه، تنها پرده  مستند تولمین از خروج چهار موضوع اساسی تاریخی روایت
 این که از دیدگاه ،هاي فلسفی این حذف و اضافه. ماجراهاي فلسفی آغاز دوران مدرن است

تر داشت و  ابعادي بسیار گسترده ،شده استمنجر پژوهش به وضع معیارهایی براي عمل فلسفی 
که این پنداشت ن نباید چنی. آفرینان آن افالطون، دکارت و پاسکال نبودند یقیناً تنها نقش

بلکه فیلسوفان مدرن قصد  ؛گرفت عمال محدودیت براي عقل صورت میکردنها با هدف ا اخراج
پنداشتند و  ارزش یا امکان شناخت می داشتند با رهاندن عقل از درگیري در اموري که آنها را فاقد 

ر قرن هیجدهم با این انتظارات، د. اش بیفزایند بر قدرت سیطره آن  شناخت يبا تحدید قلمرو
به نهایت  2منطقی گراییتجربهنقادیهاي کانت از عقل نظري و عقل عملی و در قرن بیستم با ظهور 

قدرت و  ؛سابقه یافت عقل محدودتر شد و با این محدود شدن قدرت و استیالي بی. خودش رسید
، تنها در جهان ماده عقلی که دستش از متافیزیک کوتاه شده بودبدین طریق، . استیال بر جهان ماده
  ).1384حسینی،  آل(قدرت مانور داشت 

 
1 - “The shoe is on the other foot” 
2 – Rational Positivism 
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، »شفاهی«در این پژوهش سؤال از معیارهاي فلسفۀ مدرن، ما را به تولمین و تبیین او از خروج 
 کسانیداللت آگاهی از این امر براي . از حوزة عالئق فیلسوفان رساند» زمانی«و » مکانی«، »جزئی«

کردنها را  آیا این اخراج .چیست ند،کن پردازي و عمل می که در حوزة فلسفۀ تربیت تحقیق، نظریه
توان مقدمۀ حاکم شدن معیارهایی بر عمل فلسفی از جمله عمل فلسفۀ تربیت تلقی کرد؟ در  می

براي ، معیارهایی »زمانی«و » مکانی«، »جزئی«، »شفاهی«با خروج  زیرا ؛واقع، فرضیۀ ما همین است
زیرا  ؛این بدان معناست که این معیارها، فلسفۀ تربیت نیز هست ست؛ا  کار مشروع فلسفی وضع شده

فلسفۀ تربیت به عنوان یک رشتۀ دانشگاهی بر سر دو راهی فلسفۀ نظري و فلسفۀ عملی، آگاهانه و 
گاهانۀ معیارهاي اختیاري، مسیر فلسفۀ نظري را انتخاب کرد و این به معناي پذیرفتن آگاهانه یا ناآ

  . ضمنی فلسفۀ مدرن است
همگی موضوعهاي اساسی مورد عالقۀ فلسفۀ عملی » زمانی«و » مکانی«، »جزئی«، »شفاهی«اگر 

، پس اخراج آنها یعنی مرخص کردن فلسفۀ عملی؛ یعنی به خدمات فلسفۀ عملی که زمانی است
کتاب خود با عنوان بازگشت به تولمین در آخرین . تربیت تحت هدایت آن بود، دیگر نیازي نیست

در قرن هفدهم و » چگونگی از دست رفتن توازن عقل«با تفسیري متفاوت به تشریح   )2001(عقل 
فلسفۀ  ياحیا ،کردن عقل میزانپیشنهاد او براي بازگرداندن توازن یا . پس از آن پرداخته است

   )3(.عملی است
عارضۀ فلسفۀ تربیت و فلسفۀ تربیت اسالمی  تواند می» توازنی بی«آیا " :توان پرسید حال می

و تنها وقف عالئق نظري  ،خود را از عالئق عملی رها ،چنانچه فیلسوفان آگاهانه و اختیاري ؟"باشد
اعتنایی به  کرده باشند؟ اگر فلسفۀ تربیت با بها دادن به استداللهاي نظري و تعقل نظري و بی

لسفۀ مدرن را در پیش گرفته باشد، احتماالً به استداللهاي عملی و تعقل عملی، همان راه ف
آن به تربیت را به عدم توازن میان سبک » ربطی بی«پس، چه بسا بتوان علت  ؛مبتالست» توازنی بی«

  . تعقل عملی و سبک تعقل نظري مختار در آن نسبت داد
ن، هم هاي خیرخواهانۀ فیلسوفانه، یک نتیجۀ مشترك هم براي فلسفۀ مدر این حذف و اضافه

 و گیریهاي تولمین استفاده کنیم خواهیم از سبک نتیجه می. فلسفۀ تربیت تابع آن به بار آورده است
مشخصاً در این پژوهش خروج عملی و  ".نظري داخل و عملی خارج شد": در یک عبارت بگوییم

  تربیت ۀفلسف عملورود نظري به حوزة عالئق فیلسوفان تربیت به مثابه حاکم شدن معیارهایی براي 
و  فارغ از مکان بودن) 3 کلی بودن) 2 مدون بودن) 1 :از است این معیارها عبارت. تفسیر شده است
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  . فارغ از زمان بودن) 4
تا اختصار  خود را به  بحثتر شدن مطلب،  براي روشن سومپیش از برداشتن گام الزم است 
  :نیمکبدین جا مرور 

هاي از منظر دیدگاهنشاندادن محدودیتهاي رویکرد نظري به فلسفۀ تربیت اسالمی  ،هدف) 1
 .استو استفن تولمین  کارویلفرد  عملی با تکیه بر دیدگاه

ساز و  به مسئله کار مبنی بر محدودشدگی فلسفۀ تربیت به شکل نظريویلفرد دعاوي ) 2
ساز است به  نظري فلسفۀ تربیت مسئله شکل: دار بودن شکل نظري فلسفۀ تربیت داللت دارد مسئله

 .»فرهنگ فلسفه«دار است به دلیل تن دادن به حاکمیت  و مسئله» ربط«دلیل دامن زدن به مسئلۀ 

و بر این  یابد کاهش می» معیارهاي فلسفه«جزئی  مفهومبه » فرهنگ فلسفه«مفهوم کلی ) 3
المی که قصد آشکارش هدایت و آیا این صورت از فلسفۀ تربیت اس": شود میاساس سؤالی مطرح 

ارزیابی فعالیتی عملی به نام تربیت اسالمی است، تابع معیارهاي فلسفۀ نظري است؟ و اگر بلی این 
معیارهاي فلسفۀ  فهمیداما، نخست باید  "تابعیت چه محدودیتهایی براي آن پدید آورده است؟

 مدرن چیست؟ 

از حوزة » زمانی«و » مکانی«، »جزئی« ،»شفاهی«داللت دعاوي مستند تولمین از خروج ) 4
توان همزمان از وضع  میاست و عالئق فلسفه به مثابه وضع معیارهایی براي کار مشروع فلسفی 

فارغ از  )3 کلی بودن )2مدون بودن  )1: چهار معیار براي یک کار فلسفی مشروع سخن گفت
  .فارغ از زمان بودن) 4 مکان بودن

پردازي و  آیا حاکم شدن این معیارها محدودیت نظریه" :توان پرسید میگیري  در مقام نتیجه
اگر با حاکم شدن این معیارها، عقل از تأمل " :گفتباید در پاسخ  "؟رودبه شمار میعمل فلسفی 

اي مشروع در کانون عالقۀ آن باشد، محروم شده است،  تواند به گونه در موضوعاتی که همچنان می
البته محدودیتی عرضی و اختیاري، نه ذاتی و . توان محدودیت تلقی کرد این محرومیت را می

   ".جبري
تواند بر  تابع شکل نظري فلسفه باشد، می) خواه غیردینی یا دینی( ترتیب، اگر فلسفۀ تربیت بدین

تواند به همان  می؛ شود اساس همان معیارهایی هدایت شود که فلسفۀ مدرن هدایت می
تواند در  در نتیجه، می. اختیاري مبتال شده است نداشد که فلسفۀ مدرن بمحدودیتهایی مبتال با

 .یعنی خارج شدن از توازن ؛باشد که فلسفۀ مدرن در معرض آن است خطرهاییمعرض همان 
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توان رد پاي این معیارها را در فلسفۀ تربیت اسالمی جستجو کرد و از این طریق ابتال و  حال می
با یافتن رد پاي این دید باید . لسفۀ تربیت اسالمی را تبیین کردمحدودیت رویکرد نظري به ف

آیا " :توان پرسید به عبارتی، می ؛بینی کرد ربطی فلسفۀ تربیت اسالمی را پیش توان بی معیارها، می
توازنی و در  به بی ،دار معیارهاي مسئلهاین تواند به دلیل تن دادن به  فلسفۀ تربیت اسالمی نیز می

هاي سراغ دیدگاهبه باید  ،ین منظور و براي برداشتن گام دومدب "ربطی دچار شود؟ نتیجه، بی
 .رفت فیلسوفان تربیت اسالمی

  
  هاي فیلسوفان تربیت اسالمیدیدگاه

در حال حاضر هویت فلسفۀ تربیت اسالمی در ایران به عنوان یک رشتۀ دانشگاهی با فهم و 
پس براي آگاهی از آن در درجۀ اول باید  ؛خوردن استعمل فیلسوفان تربیت اسالمی در حال رقم 

این بررسی، . رداي آنها رجوع ک حرفههاي هاي آنها دربارة فلسفۀ تربیت اسالمی و گرایشبه دیدگاه
  .اي آنها است ها و معیارهاي ضمنی حاکم بر فعالیت حرفهناظر بر مفروضات آشکار دیدگاه

 یآثار اندک. یک رشتۀ دانشگاهی سابقۀ چندانی نداردفلسفۀ تربیت اسالمی در ایران به عنوان 
در سالهاي اخیر نگاشته بیشتر کشد و  را یدك می» فلسفۀ تربیت اسالمی«توان یافت که عنوان  می
از این رو، فلسفۀ تربیت اسالمی به عنوان گرایش رشتۀ تخصصی فلسفۀ تربیت در ایران، . ستا  شده

مند به  با نظر به شمار اندك فیلسوفان و استادان عالقه. کند هنوز دوران طفولیت خود را سپري می
در این زمینه، تنوع کم روشهاي پژوهش، شمار اندك متون  پژوهشموضوع، سابقۀ کوتاه 

دشواري  هاي دکتري و کارشناسی ارشد با موضوع فلسفۀ تربیت اسالمی به  تخصصی و رساله
رغم اینکه در آغاز راه هستیم، رویکرد خودمان  به. توان از بلوغ این رشتۀ تخصصی سخن گفت می

با مراجعه . خواهیم خواند» رویکرد نظري«رویکردي که آن را  ؛ایم را تا حد زیادي مشخص کرده
توان  ها در باب مفهوم و کارکرد فلسفۀ تربیت اسالمی میبه متون تخصصی، شماري از دیدگاه

ابتدا به . است و تکثر نظري نیز برخورداراز تنوع » نظري«یافت که با وجود اشتراك در وصف 
  .پردازیم ها میبررسی این دیدگاه

  رویکرد نظري به فلسفۀ تربیت اسالمی
و موضوع است و وصف نظري بیانگر تمایل به  پژوهشبه  پژوهشگررویکرد به معناي نگرش 
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یکرد نظري به رو. ورزي نظري و تأملی براي دستیابی به دانش و نظریه دربارة موضوع است اندیشه
ورزي نظري و تأملی براي دستیابی به دانش و نظریه دربارة  فلسفۀ تربیت اسالمی، گرایش به اندیشه

ن گرایش و دیفیلسوفان تربیت اسالمی، هر یک ب. استاي مطلوب مسئلهتربیت اسالمی به عنوان 
ورزي نظري و تأملی را به پر کردن شکافها میان  برخی اندیشه. اند اي پاسخ داده گونه تمایل به

؛ 1387باقري، (اند  هاي مختلف معطوف کرده مبانی، اصول و روشهاي تربیت اسالمی به شیوه
؛ برخی دیگر معطوف به تبیین چیستی، چرایی و چگونگی تربیت اسالمی )1389الهدي،  علم

؛ 1387باقري، (؛ گاه آن را معطوف به تربیت به مفهوم کلی )1390ان، زاده و همکار صادق(
زاده و همکاران،  صادق(، گاه معطوف به تربیت به مفهوم رسمی )1389؛ بهشتی، 1389الهدي،  علم

  ). 1391الهدي،  ؛ علم1390؛ باقري، 1390
ردن همگی درصدد استوارک .گیرد این تالشهاي نظري هرچه باشد با یک هدف صورت می

از این رو، . استاسالمی  هايآموزهبنیانهاي تربیت، خواه به مفهوم کلی یا رسمی بر تفکر و 
و معیارهایی براي کنار یکدیگر قرار دادن  ،با رویکرد نظري ترسیمرا  هاتوان طیفی از دیدگاه می

بیت هاي فیلسوفان ترین منظور، نخست الزم است به دیدگاهدب ؛آنها در یک طیف ارائه کرد
آنها فلسفۀ تربیت اسالمی را چه فهمید ابتدا باید  .رداسالمی دربارة فلسفۀ تربیت اسالمی رجوع ک

  :توان دریافت که فلسفۀ تربیت اسالمی با مراجعه به آثار ایشان، می. اند چیز در نظر گرفته
 و اساس آنتوان بر  می که در نظر گرفته شده است» نظریه اسالمی تعلیم و تربیت«به عنوان ـ  1

یندهاي نظام ابا کمک نظریۀ سیاسی، نظریۀ حقوقی و نظریۀ اقتصادي اسالم براي اهداف و فر
اي مبتنی بر منابع اسالمی و متضمن تبیینها و  نظریه. ی متناسب عرضه کردیالگو، آموزشی

دهی تعیین براي جهت و )مسلمانان یا مؤمناننه فقط (تواند براي تربیت همۀ انسانها  تجویزهایی که می
ریزي و اقدامات آموزشی در جوامع گوناگون به کار رود  اهداف، سیاستگذاري، برنامه

 ).1389الهدي،  علم(

ها و رهنمودهاي وحیانی اسالم  اي از تحلیلهاي عقالنی مبتنی بر آموزه یا به عنوان مجموعهـ  2
ئم با بینش اسالمی بنیان توان بر اساس آن طرح نظري مناسب و مال در نظر گرفته شده است که می

نهاد؛ طرح نظري مشتمل بر مبانی، اهداف، اصول، روشها و برنامه که بتوان با آنها فرایند تربیت را 
 ).1389بهشتی، (هدایت کرد 

توان بر اساس آن اعمال تربیتی  یا به عنوان چارچوبی نظري در نظر گرفته شده است که میـ  3
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تواند به عنوان معیار یا  این چارچوب می. مورد بازاندیشی قرار دادرا هدایت کرد و امور تربیتی را 
باقري، (تعیین ارزش طرحها و اعمال تربیتی در جمهوري اسالمی به کار رود » سنگ ترازوي«

1387 .( 

توان بر اساس آن تحول  یا به عنوان یک الگوي نظري در نظر گرفته شده است که میـ  4
الگویی . ربیت رسمی و عمومی جمهوري اسالمی ایران پدید آورددر نظام تعلیم و ت یبنیادین

برخوردار از دو ویژگی اصلی اسالمی و ایرانی که بر مبناي فلسفۀ خاص تربیت رسمی و عمومی و 
زمانی و بومی تدوین شده و قرار است طراحی ساختار، موقعیت با توجه به مقتضیات اجتماعی و 

. ت رسمی و عمومی در چارچوب این الگوي نظري صورت گیردنظام تربیعوامل ساماندهی اجزا و 
و مقتضیات حاکم بر جمهوري اسالمی اوضاع این الگوي نظري با رویکرد اسالمی، متناسب با 

 ). 1390زاده،   صادق(ایران در سه سطح از کالن به خرد به صورت سند واحد تدوین شده است 

طرح «، یک »نظریه«با تعابیري چون یک  در این چهار دیدگاه فلسفۀ تربیت اسالمیبنابر این، 
ساماندهی اعمال تربیتی در  یابراي هدایت » الگوي نظري«و یک » چارچوب نظري«، یک »نظري

  .نظر گرفته شده است
  

  تبیین محدودیتهاي رویکرد نظري به فلسفۀ تربیت اسالمی
فعالیتی نظري و تأملی براي دستیابی به اکنون  عمل فلسفۀ تربیت اسالمی، همبدین ترتیب، 

 یا ساماندهی یا به منظور هدایت» الگوي نظري«یا » چارچوب نظري«، »طرح نظري«، »نظریه«
  : کند می پیرويعملی که خود از یک الگوي مشترك  ؛یند و اعمال تربیتی استاارزیابی فر

 . استاي آرمانی مسئلهمعطوف به تربیت اسالمی به عنوان ) 1

خود را از منابع اسالمی استخراج » الگوي نظري«یا » چارچوب«، »طرح«، »نظریه«خواهد  می )2
 .کند

 .ارزیابی کند یا ساماندهی و یا خواهد به واسطۀ آن فرایند و اعمال تربیتی را هدایت، و می) 3

همگی از تربیت خواه به : توان سخن گفت بنابراین از یک گرایش مشترك میان همۀ آنها می
یندي نظري و اخواهند طی فر گویند و می سخن میاي آرمانی مسئلهبه عنوان   1فهوم کلی یا رسمیم

 
1 - Schooling  
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تأملی با دستیابی به تصویري هر چند ناکامل و در دست تکمیل از آن، اعمال تربیت اسالمی را با 
  . آن مطابقت دهند

فارغ از مکان «، »نکلی بود«، »مدون بودن«توان به وجود چهار ویژگی  چنین، بسادگی میهم
هاي ویژگیهایی که دیدگاه .در این فعالیتهاي فلسفی نظري پی برد» فارغ از زمان بودن«و » بودن

» طرح نظري«و » نظریه«مورد اشاره به ترتیب به درجات مختلف از آنها برخوردارند در حالی که 
و فارغ از زمان و مکان  مورد اشارة دیدگاه اول و دوم از هر چهار ویژگی مدون بودن، کلی بودن

مورد نظر دیدگاه سوم و چهارم » الگوي نظري«و » چارچوب«بودن به طور کامل برخوردار است، 
منتسب  خود را به زمان و مکان خاص ،در عین برخورداري از ویژگیهاي مدون بودن و کلی بودن

یعنی در پی دستیابی به فلسفۀ تربیت جمهوري اسالمی ایران یا تبیین یک فلسفۀ تربیتی  ؛کرده است
مثالً قانون (متناسب با اقتضائات این مقطع تاریخی و لوازم آن  ،براي جمهوري اسالمی ایران

ن معنا نیست که دو دیدگاه اخیر از دو ویژگی فراگیري زمانی و مکانی داالبته، این ب. است) اساسی
در آن » اجتماع«، مفهوم »زمانی و بومیاوضاع «و » مقتضیات اجتماعی«رغم تأکید بر  به. اند بهره یب

ایران (به وسعت مقطع تاریخی است » زمانی و بومیموقعیت « و است» جامعۀ ایران«به گستردگی 
وتهاي اي است که صحنۀ تنوعها، تکثرها، تضادها و تفا آن جامعه» مکان«). پس از انقالب اسالمی

آن نیز در » زمان«و ) البته در کنار مشترکات کالن(، قومیتی و غیره است دینیطبقاتی، فرهنگی، 
تقویمی از حوادث مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی یک مقطع تاریخی خاص  ؛واقع زمانه است

  ). البته در کنار مشترکات کالن(است 
اي به گستردگی  شود، این مفاهیم بازه می» زمان«یا » مکان«در فلسفۀ عملی وقتی صحبت از 

زمانی «و  1»مکانی بودن«شاید بتوان بهترین مثال از . یک کشور پهناور یا یک مقطع تاریخی ندارد
براي عمومیت دادن به آن، این . را در این عبارات روشنگر شواب یافت» عملی«به مفهوم  2»بودن

  :است  عبارات با ضمایر مجهول ترجمه شده
آموز در آن مدرسه در جنوب فالن شهر با مدیریت فالنی در زمان ریاست جمهوري  شاین دان

ایشان براي دورة دوم ریاست جمهوري وجود دارد دوبارة فالنی و با نظر به اینکه امکان انتخاب 
  ).3 :1970، شواببرگرفته از نقل قول (

 
1 - Locality  
2 - Timeliness  
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ي به کوچکی یک کالس ا گستره» عملی«به معناي » زمانی بودن«و » مکانی بودن«در واقع، 
یادگیري میان یک معلم و /درس در یک دهکدة کوچک دور افتاده یا یک لحظۀ حیاتی یاددهی

 1شاگرد در کالس ریاضی، علوم یا تاریخ زنگ قبل یا زنگ بعد، دیروز یا امروز در یک زمینۀ

راي ب و فرهنگی، سیاسی و اجتماعی خاص دارد، نه گستردگی مدارس سراسر یک کشور پهناور
توان  می ،اما براي تعدیل این موضع ؛)یا حتی یک دورة معین بیست ساله یا پنج ساله(همۀ زمانها 

را داراي مراتب تصور کرد و بر این اساس چهار دیدگاه مورد اشاره را کم و بیش » عملی«
و دوم هاي اول هاي مدون دیدگاه در حالی که فلسفه. برخوردار از تمام معیارهاي چهارگانه دانست

هاي  هاي مدون دیدگاه ت و فراگیري زمانی و مکانی برخوردارند، فلسفهدر حد تمام و کمال از کلی
سوم و چهارم با منتسب کردن خودشان به جمهوري اسالمی ایران و قرار دادن خود در این محدوده 

ت و فراگیري مکانی و زمانی نسبی برخوردارنداز کلی.  
برخورداري فلسفۀ تربیت اسالمی از ویژگیهاي چهارگانۀ مورد  شوددر اینجا الزم است تأکید 

بلکه ابتال به عادت ذهنی  رود؛به شمار نمیمحدودیت یا ضعف براي آن به خودي خود اشاره 
از معیارهاي فلسفۀ مدرن و گرایش به این موارد پیروي با  که خود شود تلقی می  محدودیت

داللت اخراج  شد وکردن این ادعا به تولمین استناد براي روشن . چهارگانه پدید آمده است
فارغ «، »کلی بودن«، »مدون بودن«را در استخدام معیارهاي » زمانی«و » مکانی«، »جزئی«، »شفاهی«

در واقع ویژگیهاي چهارگانۀ . یافتیمبراي یک کار فلسفی » فارغ از زمان بودن«و » از مکان بودن
و با  رودبه شمار میز یک کار فلسفی مشروع و قابل دفاع در حال حاضر ویژگیهاي باریادشده 
از آنها طی یک کار فلسفی، فیلسوفان تربیت اسالمی به تولید احکام مدون کلی فراگیر  پیروي

  . پردازند می) خواه در محدودة یک نظام سیاسی یا به طور جهانشمول(
م مدرن آن تعلق دارد و در این ویژگیها همان طور که اشاره شد در اصل به فلسفه به مفهو

و از این  آمد یژگی بارز تفکر مدرن فلسفی به شمار میو هایی خاص از تاریخ فلسفۀ غرب دوره
طریق به فلسفه و از طریق آن به فلسفۀ تربیت به میراث رسید و در حال حاضر به معیارهایی براي 

وشت فلسفۀ تربیت اسالمی را و عالوه بر هویت فلسفۀ تربیت، سرن ،بدل شد مشروع یک کار فلسفی
که بتدریج به  ،فلسفی شهايگیري این گرای شکلچگونگی پس، نباید از منشأ و  است؛  نیز رقم زده

و در حال حاضر اعمال ما را طی یک کار فلسفی مشروع،  ستا  معیارهایی براي عمل بدل شده
 

1 - Context 
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  . غافل شد ،کند هدایت می  اش حتی از نوع فلسفۀ تربیت اسالمی
فهم و عمل فیلسوفان تربیت از فلسفۀ تربیت  ،، آنچه در این پژوهش اهمیت دارده شداشار

چنانچه بخواهیم چهار دیدگاه مورد اشاره را مورد . کنند نه محتواي آنچه ارائه می ؛اسالمی است
تربیت فکر استناد قرار بدهیم و آنها را نمایندة عمل فیلسوفان تربیت در جهت تحقق بخشیدن به 

کنیم که فلسفۀ تربیت اسالمی به  ی در نظر بگیریم با تکیه بر نظریۀ کار این فرضیه را مطرح میاسالم
پروژة  ،عنوان یک رشتۀ دانشگاهی با پذیرش معیارهاي فلسفۀ مدرن و انتخاب مشی فلسفۀ نظري

  . تربیت اسالمی است فکرکند که همانا تحقق بخشیدن به  دنبال می را مورد عالقۀ خود
هاي اول و دوم با چرخش از فلسفۀ غرب ها در این است که دیدگاهشهود این دیدگاهتفاوت م

مناسب و مالئم با » طرح نظري«یا » یک نظریۀ اسالمی«خواهند به  فلسفۀ اسالمی می سويبه 
تربیت اسالمی ایفا  فکرها و بینش اسالمی دست یابند و از این طریق نقش خود را در تحقق  آموزه
و رفتن به سراغ متون اسالمی » روش«و » ساختار«کارگیري فلسفه به عنوان هه سوم با بدیدگا .کنند

 .کند مبادرت می» فلسفۀ تعلیم و تربیت جمهوري اسالمی«یا همان » چارچوب نظري«به تدوین 
فلسفۀ «مورد نظر خود یا همان » الگوي نظري«تر در پی دستیابی به  گستردهاي گونهدیدگاه چهارم به

تر، اعم از متون اسالمی، فلسفۀ  است و با استفاده از منابع گسترده» تربیت در جمهوري اسالمی ایران
اسالمی به هاي آموزه  هاي تربیتی موجود با  هاي سازوار فلسفه برخی دستاوردها و آموزه و اسالمی

ا در سطحی آنه: اما همۀ آنها در یک چیز اشتراك دارند. یابد الگوي مورد نظر خود دست می
هاي  با تکیه بر یافته پژوهشاین از دیدگاه . کنند می پیرويتر دارند از معیارهاي فلسفۀ مدرن  بنیادي

آگاهانه یا ناآگاهانه، اختیاري یا غیراختیاري، آنها را در معرض ابتال به  پیرويپژوهش، همین 
اعتنا هستند و با این  بی »زمانی«و » مکانی«، »جزئی«، »شفاهی«آنها به . دهد محدودیت قرار می

هاي تربیتی  که این فلسفه ،زیرا دنیاي واقعی اعمال تربیتی ؛کنند اثر می اعتنایی تنها خود را بی بی
، »جزئی«، »شفاهی«نمایی  قدرت يآن هستند، قلمروبه مدون کلی فراگیر خواهان سامان دادن 

  : است» مکانی«و » زمانی«
اي از زندگی اجتماعی عامالن زباندار است  محل گونه یراز ؛است» شفاهی«کان خودنمایی م) 1

هاي مکتوب  ، بیش از سروکار داشتن با استداللها و گزاره 1»شکل از زندگی«و این عامالن در این 
و روابط صوري منطقی میانشان با استداللهاي عملی نوعاً شفاهی سروکار دارند؛ بیش از سروکار 

 
1 - Form of life 
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سازي تظاهر  استداللهایی که به صورت مجاب دارند؛روکار یافتن با دیالکتیک با رتوریک س
باید پس،  ؛به اندازة استداللهاي منطقی دیالکتیکی صحت و سالمت آنها اهمیت دارد و اند یافته

همان طور  )4(.نسبت به صحت و سالمت آنها حساس و متعهد بود و به بهبود کیفیت آنها اندیشید
گونه استداللها فراخوانده و د، فیلسوفان را به مطالعه اینمثال خو که ارسطو با وسعت نگرش بی

 .ن اهتمام ورزنددافیلسوفان با وجدانهاي پاك ب .توصیه کرده است

و قادر  ،است؛ همان که در جریان انتزاع نظري از محاصرة نظریه گریخته» جزئی«جوالنگاه ) 2
بیشترین ـ  کلیات با یکدیگرمکان رویارویی جزئیات و ـ است در صحن مدرسه و کالس درس 

بدون کوچکترین جلب توجه،  تواندمیپدید آورد، » کلی«به عنوان یک » نظریه«مشکالت را براي 
همان که حضوري نامحسوس دارد و براي چشمان مسلح به نظریه قابل . اثر و منزوي کند آن را بی

توانند  را دارند، می) تربیت(ود تأمل بر عمل خامکان دریافت نیست و تنها فیلسوفان و عامالنی که 
حلهاي بدیع خود را براي  حضور نامحسوس آن را در صحنۀ تربیت دریابند و گزارش کنند و راه

 )5(.آشتی دادن میان عملی و نظري ارائه کنند

» زمانی«و » مکانی« ،گري مکانی و زمانی است؛ جایی که بیش از هر جاي دیگر مکان جلوه) 3
» زمان«و » مکان«خود را در » عامالن« ،چون بیش از هر جاي دیگر ؛شود ار میبر آگاهی انسان آشک
و تصمیم بر اساس  برترخود را در فشار انتخاب  ،یابند و بیش از هر جاي دیگر خاص محصور می

همان طور که  ،»زمان«و » مکان«این عامالن محصور در . یابند می» زمانی«و » مکانی«اقتضائات 
آنها خود را . شوند بر آگاهی خود آشکار می» مفسر«کرده است به عنوان یک بینی  گادامر پیش
تفسیرهاي مختلف از این موقعیت و  اوضاع،با توجه به موقعیت و  توانندمییابند که  مفسرانی می

پس، این تفسیرهاي عملی و صحت و سالمت آنها به اندازة صحت و سالمت  ؛خاص بکننداوضاع 
در کانون توجه ) یا ضرورت دارد(تواند  ان اهمیت دارد و به یک اندازه میتفسیرهاي نظري فیلسوف

 .استنها داالبته اگر حقیقتاً خواهان سامان دادن ب ؛و مورد عالقۀ فیلسوف تربیت اسالمی باشد

، »شفاهی«اعتنا به  در نتیجه اگر این امر واقعیت داشته باشد و فیلسوف تربیت اسالمی بی
هاي کلی فراگیر  تمام انرژي خود را صرف دستیابی و تدوین گزاره» زمانی«و » مکانی«، »جزئی«

تربیت اسالمی، آرمانی صورت » چگونگی«و » چرایی«، »چیستی«کرده باشد یا صرف تبیین 
در دنیاي واقعی مدارس یا صرف پرکردن » تربیت اسالمی«توجه به اشکال عینی واقعی و در کار  بی

اعتنا به شکافهایی که این  ظر به مبانی، اهداف، اصول و روشها، بیهاي نا شکافهاي منطقی گزاره
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اگر بگوییم، فلسفۀ تربیت  ،بینی دور از انتظاري نیست اصول کلی با اعمال واقعی دارند، پس پیش
  .اعتنایی متقابل از سوي آن قرار دارد بی و ربطی با دنیاي واقعی تربیت اسالمی اسالمی در معرض بی

  
  گیري نتیجه
کلی به مطالعات نوپاي فلسفۀ تربیت اسالمی در جمهوري اسالمی ایران، منطق یا  ینگاه  با

 .)6(»پژوهشی ايهبرنام«گیري  قابل تشخیص است و آن چیزي نیست جز شکل یالگوي کالن
» سخت هسته«توان دریافت که فیلسوفان تربیت درگیر در این گونه مطالعات، یک  میآشکارا 

شناختی  طبق یک تصمیم روش»  برنامۀ پژوهشی«ها در هر  »سخت هسته«گر دارند که همانند دی
. تربیت اسالمی است فکرهمان » سخت هسته«این . اند فرامعرفتی غیرقابل ابطال تشخیص داده

از دیدگاه الکاتوش را به اختصار » برنامۀ پژوهشی«چنانچه بخواهیم منطق کار علمی یا همان 
آدمهاي  ،درگیر در برنامۀ پژوهشیپژوهشگران کنیم که  بسنده می توضیح دهیم به ذکر این نکته

 ؛کشند شدن با موارد شکست، ضعف یا ابطال براحتی پا پس نمیرو روبهسرسختی هستند که با 
دور سخت هستۀ برنامۀ پژوهشی » کمربند امنیتی«به محکم کردن » ایجابی«و » سلبی«بلکه با تدابیر 

یکی از انتخاب پژوهش، مقدمۀ این . کنند هر نحو از آسیب حفظ میپردازند و آن را به  خود می
مقدمه . ما در زمینۀ تربیت اسالمی است» برنامۀ پژوهشی«همان تدابیر ایجابی در کمربند امنیتی 

کردن در زمینۀ تربیت اسالمی به منظور مرئی هاي عملیامکان دیدگاهصرفاً آزمودن  زیرا ؛است
 و رویکرد عملیانتخاب انتظار این است که تدابیر ایجابی با . ستروي آن ا مسائل عملی پیش

  .صورت تحقق پذیرد» عملی«پژوهشهاي برپایی نظام 
» دیدگاه«شده و آن در نظر گرفتن  انتخابشناختی دیگر نیز در این پژوهش  یک تصمیم روش

ایم و یکی از راهبردهاي  درسی که از شواب آموخته ؛است» حل راه«و نه » پرتو«به عنوان   »نظریه«و 
قصد داشتیم بفهمیم آیا طور مشخص  در این مقاله به .عملی استپژوهشهاي کننده در سبک  تعیین

تواند کمکی به فهم ما از عملمان به عنوان فیلسوف تربیت اسالمی  می و تولمین کار دیدگاه عملی
رو،  به فلسفۀ تربیت اسالمی آشکار کند؟ از اینرا ري ما تواند محدودیت رویکرد نظ آیا می .بکند

شمار  مورد عالقه در رویکرد عملی به فلسفۀ تربیت به پژوهشهاياي از  این پژوهش خود نمونه
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سرآغاز آن احساس نارضایتی شخصی و  استعمل یا تأمل بر  1»خودپژوهی«اي  زیرا گونه ؛آید می
پس، این سؤال  ؛عنوان فیلسوف تربیتی باید برعهده بگیردمحقق از وظیفه و مأموریتی است که به 

مند است بداند آیا تأمل بر عمل فیلسوف  کند و عالقه شخصی را به یک سؤال پژوهشی بدل می
تواند به اندازة تأمل بر تربیت اسالمی در حیطۀ  با تربیت اسالمی میرویارویی تربیت اسالمی در 

ین درویکرد عملی، پاسخ بانتخاب فلسفۀ تربیت قرار بگیرد؟ با  عالئق و مسئولیتهاي تحقیقاتی ما در
اي به نام فلسفۀ  براي اینکه در آیندة دور یا نزدیک به خدمات تخصصی رشته. سؤال مثبت است

فیلسوفانی دست به کار شوند و فعالیتهاي ما را اینکه فلسفۀ تربیت اسالمی نیاز نداشته باشیم، پیش از 
بی قرار بدهند، الزم است خودمان دست به کار شویم و مجهز به امکاناتی مورد مشاهده و ارزیا

پژوهش به گیري از امکانات  رسد با بهره به نظر می. خود شویم» خویش فهمی«با  رویاروییبراي 
گریها و خود انتقادگریها را در دستور کار فلسفۀ تربیت  توان این گونه خود مشاهده عملی می سبک

  .اسالمی قرار داد
فلسفۀ تربیت اسالمی را » خیر«و » مشروعیت«بزرگترین تهدیدي است که » مسئلۀ ربط«اگر 
کند و اگر شکاف میان نظریه و عمل تربیتی دو سو  تهدید می هاي علوم تربیتی سایر رشتههمچون 

ل به دو چشم تربیت اسالمی در عالم مثُفکر اید بتوانیم به جاي دو چشم خیره و ثابت به بدارد، 
پرست مجهز شویم تا بتوانیم با دریافت همزمان تصاویر از هر دو  چرخان به پیشرفتگی چشم آفتاب

عمیقتر از این وضعیت دشوار برسیم و به حل آن  یبه تحلیل) هر دو طرف مناقشه(سوي شکاف 
  . کمک کنیم

در این  و تولمین کار دیدگاه عملیفلسفۀ تربیت اسالمی با رویارویی اگر  گفتباید پایان در 
هاي ما مبنی بر  پژوهش بدرستی انجام شده باشد؛ اگر ما به هدف خود رسیده باشیم؛ اگر یافته

ساز فلسفۀ مدرن بر اعمال فلسفۀ تربیت اسالمی مورد تأیید و  دار و مسئله حاکمیت معیارهاي مسئله
از توازن خارج  بینی کرد، فلسفۀ تربیت اسالمی در شکل کنونی خود توان پیش یمقابل قبول باشد، 

در نتیجه، اگر واقعاً . با تربیت اسالمی قرار دارد» ربطی بی«در معرض » توازنی بی«به دلیل  و است
خواهان این است که به اعمال نابسامان تربیت اسالمی سامان دهد یا داور منصفی براي ارزیابی 

براي توزین اعمال » سنگ ترازویی«اعمال جاري تربیت اسالمی در مدارس باشد یا به تعبیري 
  :تربیتی یا وسیلۀ کارآمدي براي میزان کردن اعمال نامیزان تربیت اسالمی باشد، الزم است

 
1 - Self-study 
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 .ابتدا فکري براي میزان کردن خودش بکندـ  1

که مورد حسابرسی و بازخواست توسط فرافلسفۀ تربیت اسالمی قرار بگیرد با اینپیش از ـ  2
براي توزین طرحهاي نظري » سنگ ترازویی«دارد، همزمان معیار و بدیلی که در اختیار  امکانات بی

 .و اعمال خودش تدارك ببیند

، »مدون«هاي  به اندازة تولید انبوه گزاره» زمانی«و » مکانی«، »جزئی«، »شفاهی«نسبت به ـ  3
 .رغبت نشان بدهد و صدور رهنمود »فراگیر«و » کلی«

تربیت اسالمی به  اعمالو ) پردازي ن عمل نظریهبه عنوا(به پر کردن شکاف میان خودش ـ  4
 .اندازة پر کردن شکافهاي میان اهداف، اصول و روشهاي تربیت اسالمی عالقه نشان بدهد

» استداللهاي نظري«عامالن به اندازة بهبود کیفیت » استداللهاي عملی«به بهبود کیفیت ـ  5
 .پردازان حساسیت و توجه نشان بدهد نظریه

عمل «براي » معیارهاي جدید«ارهاي تحمیلی فلسفۀ مدرن بسنده نکند و در پی وضع به معیـ  6
 .گیري از منابع گوناگون باشد با بهره» فلسفۀ تربیت اسالمی

و مسائل آن، » عملی«هاي فهم خویش به روي  و گشودن دروازه  با گسترش حوزة عالئقـ  7
 .عمل نجات بدهد خودش را از سرنوشت جدایی از تربیت اسالمی به عنوان

  یادداشتها 
نیز حکایت از اضطرار و  AERAمریکا تی اانجمن تحقیقات تربی 2012المللی  عنوان التین همایش بینـ  1

 Non Satis Scire: To Know isالمللی با موضوع  این همایش بین. استمرار این مسئله تا به امروز دارد

Not Enough محققان جامعۀ بزرگ تحقیقات تربیتی در سراسر جهان را به  ،به معناي دانستن کافی نیست
  . هاي مؤثر ارتباط برقرار کردن میان تحقیقات تربیتی و عمل تربیتی دعوت کرده بود یافتن راه

  )1986(. استپژوهی  تربیت، دانش و کنش: معروفترین اثر مشترك آنها انتقادي شدنـ  2
 Becoming Critical: Education, Knowledge and Action Research   
احیاي فلسفۀ عملی به منظور توسعه و بهبود . تولمین یکی از احیاگران فلسفۀ عملی در قرن بیستم استاستفن ـ  3

. را وقف آن کردعلمی خود کاري که تولمین پنجاه سال عمر پرثمر  ؛بخشیدن به استداللهاي عملی است
هاي  پردازي تولمین معروف است در حوزه و با نام الگوي استدالل الگویی که او حدود نیم قرن پیش ارائه کرد

  .کاربرد دارد يمختلف از جمله علم معانی بیان، ارتباطات و علوم کامپیوتر به عنوان ابزار کارآمد
براي ) 1957(تولمین   The Uses of Argumentهیچ منبعی بهتر از کاربردهاي استدالل، شاید بتوان گفتـ  4

  . سودمند نباشد rhetoricهاي عملی یا  صحت و سالمت استدالل درك اهمیت
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که براي آشتی دادن نظریه و عملی طراحی شده است اشاره  Eclecticمشخصاً به شواب و راهبرد اکلکتیک ـ  5
 : نک ؛شده است

Schwab, J. J. (1971). The practical: Arts of eclectic. The School Review, Vol. 79(4), 
493-542. Retrieved from The JSTOR Archive. 

  .یک اصطالح فنی در فلسفۀ علم و متعلق به ایمره الکاتوش است ”Research Program“ـ  6
  منابع 
نقد و بررسی ویژگیهاي دانش در عصر اطالعات و داللتهاي آن براي آموزش و ). 1384(حسینی، فرشته   آل
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