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فلسفه آموزش و پرورش:نام درس
تشته ت ل علوم تربيتی:رشته

واحد ٢:تعداد واحد
کليات فلسفه:پيش نياز
منبع تربيت:نام فلسفه بع ربي:م   
دکتر عيسی ابراھيم زاده:مؤلف

ات نانتشا ا انشگا دانشگاه پيام نور:انتشارات
عضو ھيأت علمی دانشگاه پيام نور-محمد ھاشم رضايی:تھيه کننده



ل ا ؟گفتا ف فل فلسفه چيست؟:گفتار اول

:ھدف کلی
آشنايی با مفھوم،تعريف،موضوع،ھدف و ابعاد گوناگون 

فلسفه ش دانش ا



ف ت ف تعريف تعريفت

تعريف در لغت يعنی شناساندن و منظور از آن اين است 
که پديده يا امری يا شيئی را به طور جامع به ديگران گ

طوری که گوينده و شنونده يا نويسنده و.بشناسانيم رم
بنابراين می .خواننده دارای درک مشترکی از آن باشند

که کنيم گيری نتيجه :توانيم نتيجه گيری کنيم که:توانيم
.تعريف با کلمه يا عبارتی توصيفی آغاز می شود١.
کلمات يا صفاتی را برای تعريف بکار می بريم که ٢.



بسياری از مردم مخصوصاً  متخصصان و اھل فن آنھا را 
برای چيز مورد تعريف پذيرفته اند و به صورت

.معيار يا ميزان درآمده اند ر ن يز ي ر ي
در تعريف پديده يا شيئ مورد نظر يا چيزی از جانب .٣

نان کن اضافه ت ا خ اگ ا کن ن اضافه د خود اضافه نمی کنيم يا اگر خواستيم اضافه کنيم چنان خ
به تبيين آن می پردازيم که ھمگان آنرا بپذيرند 



.اينگونه تعريفھا را در اصطالح تعريف توصيفی می نامند
گ زيرا ما کاری جز توصيف يا بيان حالت،چگونگی وگ

م.ويژگيھای پديده مورد نظر انجام نمی دھيم ی م ر ر پ ژ
گرچه در مورد اين قبيل تعريفھا بين اکثر مردم يا گروھی 

د دا د ب ن نظ اتفاق آنان انياز ت ن يا ذا معھذا يا نمی توانيم.از آنان اتفاق نظر نسبی وجود دارد
و يا احتماال ً نمی خواھيم ھمه مفاھيم را به ترتيبی که 

ک .ذکر شد تعريف کنيمذک



در اين موارد ما ناچاريم آنچه را که قادر به بيان آن ھستيم 
يا تمايل داريم بيان کنيم به صورت تعذيفی ويژه ارائه

اين قبيل تعريفھا را تعريف دستوری يا تجويزی يا.دھيم زم ر ر ر ر
شخص در ارائه اين نوع .تعريف قراردادی می نامند

که را آنچه و کند می احساس آزاد را خود تعريف خود را آزاد احساس می کند و آنچه را که تعريف
.درست می داند بکار می برد



يک راه ديگر ھم برای رسيدن به تعريف اين قبيل مفاھيم 
اين قبيل .وجود دارد و آن تجزيه و تحليل آنھا است

.تعريف را تعريف تحليلی می گويند ی ی



ف فل ف تعريف فلسفهت

شايد ساده ترين راه تعريف فلسفه معنی کردن اين واژه 
فلسفه،فيلوسوفيا ،از دو کلمۀ يونانی فيلو به معنی.باشد

به.دوستدار و سوفيا به معنی دانايی ترکيب يافته است ر ی ی ر
اين واژه تقريبا ً .اين ترتيب فلسفه يعنی دوستداری دانايی

ھم و خواستگاه ھم است،زيرا معنا به راھبر و دقيق و راھبر به معنا است،زيرا ھم خواستگاه و ھمدقيق
يعنی خواستگاه فلسفه .مقصد فلسفه را روشن می سازد

ت ا فت دانش آن د ق داشتن ت د عشق و دوست داشتن و مقصد آن دانش و معرفت استشق
فلسفه نوعی شناخت يا معرفت است  .



فلسفه يا شناخت فلسفی محصول تفکر و انديشيدن يا به 
فلسفيدن حالتی است که در.قولی محصول فلسفيدن است

یآن تمام نيروی معنوی انسان برای شناختن متمرکز می ز ر ر ر م
شود و رنگ ممتاز آن توجه به شناسايی است که فلسفه 

است حالت اين .محصول اين حالت استمحصول



می توانيم تعريف زير را برای فلسفه در معنای خاص 
نتيجه گيری کنيم بدون اينکه آن را يک تعريف جامع وگ

چون چنين.مانع و شناساننده و مورد قبول ھمگان بدانيم م ر چع چ
فلسفه عبارت است از .چيزی تقريبا ً امکان پذير نيست

اساسی مسائل انتقادی و تحليلی شناخت و بررسی و شناخت تحليلی و انتقادی مسائل اساسی بررسی
زندگی انسان به صورت يک کل يا بخشی از آن در 

کل ا اط ت .ارتباط با کلا



ف فل موضوع و ھدف فلسفهف
در دوره ھای قبل کوشش فلسفه و فيلسوف در جھت 
یشناخت حقيقت و ذات ھستی ھا با روشھای استدالل

يعنی بيشتر جنبۀ ھستی شناسی .عقلی صرف می شد
رومطلق داشت ولی بعد از رنسانس ھّم آنھا مصروف ھ م س ر ز ی و ق

شناسايی ارزش حقيقت و ماھيت آن شد و فيلسوفان به 
زندگی در علم و معرفت از عملی استفاده ی راھھای ر ز م  ر و  ز  ی  ی   ھ ر

به اين ترتيب پيشرفت علوم طبيعی .روزمره توجه کردند
شدن،در سبب را تجربی روشھای از استفاده با رآنھم ن بب  جربی ر  ی  ھ ز رو ھم ب  

صورتی که ھمين رشته ھا قبال ً ھم با روشھای عقلی 
شدند می .مطالعه ی   .



چنين بررسی ھايی به نوبه خود موجب پيدايش موضوع تازه 
ای برای مطالعه شد که به معرفت شناسی يا شناخت

البته موضوع شناخت قبالً نيز در.شناسی معروف است ر ری ز ع
.فلسفه مطرح بود و فيلسوفان قديم ھم به آن توجه داشتند
و سازد می متمايز قبل ھای دوره از را دوره اين آنچه اين دوره را از دوره ھای قبل متمايز می سازد وآنچه
کنار گذاشتن مسائل ديگر و پرداختن صرف به مسئله 

د .شناخت بودشناخت



بحث دربارۀ انسان،طبيعت و شناخت به شکل تازه ای 
گرديد گذاری پايه فلسفی جديد مکاتب و شد يمطرح ر اری  ي  ی پ ي  ب ج رح  و 

مکاتب تجربه گرايی به پيشوايی فرانسيس بيکن در .
ه ان ف د ت دکا نه اي پيش به اي گ تان،عقل انگلستان،عقل گرايی به پيشوايی رنه دکارت در فرانسه انگل
،نقد گرايی به رھبری امانوئل کانت در آلمان و اثبات 
ا گ ل کا ا ف ک اگ ا گرايی به رھبری اگوست کنت در فرانسه ،تکامل گرايی گ
به رھبری ھربرت اسپنسر در انگلستان و باالخره عمل
گرايی به رھبری ويليام جيمز و جان ديوئی بيشتر در 

ھستند آنھا جمله از .امريکا ھ  ز ج  .ري 



مکتب ھای مختلف فلسفی پاسخھای گوناگون به اين سؤال 
از تن ا ا آن ت از ک ن :دارند که بعضی از مھمترين آنھا عبارتند ازا

عمطابق اين نظريه موضوع فلسفه :نظريه شناخت١.
ماھيت شناخت است

ارزشھا٢. می:نظريه بررسی ھست که را آنچه علوم ھ. رز ی:ري  ی  چ ر   برر وم 
کنند 

گرايان٣ انسان عنوان:نظريه به انسان نظريه اين در در اين نظريه انسان به عنوان:نظريه انسان گرايان٣.
شرط اصلی و بنياد ھر چيز ديگر است



به اعتقاد طرفداران اين نظريه فلسفه :نظريه تحليل زبان.۴
گ ساخت زبانی علوم ديگر را بررسی می کند و به گفتهگ

آنچه ھست.ويتگنشتاين ھيچ جمله فلسفی وجود ندارد ر ی چچ
وی و اکثر اثبات گرايان .فقط توضيحات جمله ھا است

کنند می طرفداری نظريه اين از معاصر  . منطقی معاصر از اين نظريه طرفداری می کنندمنطقی



فلسفه ھم از لحاظ روش و ھم از لحاظ ھدف با علوم فرق 
گ بنابراين به اعتباری می توان گفت که فلسفه بيش.دارد

یاز علوم به ريشه ھا و بنيادھا نفوذ می کند و می کوشد ی ر م ز
آنجا که علوم ديگر قانع شده و ايستاده اند باز ھم به 

سازد مطرح پرسش و بپردازد .کاوش بپردازد و پرسش مطرح سازدکاوش



از مطالعه مجموع آنچه گفته شد می توان نتيجه گرفت که 
موضوع فلسفه در دو حوزه مھم و وسيع خالصه می

:شود
متافيزيک که از آن به عنوان معرفت به شناسايی و ١.

د ع بخش د ل شا د خ کنند يف ت ت ھستی تعريف می کنند و خود شامل دو بخش عمدهھ
:است

ھستی شناسی که به بحث از مطلق وجود يعنی ھستی )الف



.عاری از ھر قيدی می پردازد
شناخت شناسی يا نظريه معرفت که درباره امکان)ب

شناخت يا امکان شناخت جھان و ماھيت خود شناخت
-شناخت شناسی در حقيقت مدخل مابعد.بحث می کند
.الطبيعه است

ارزش شناسی يا فلسفه ارزشھا که ماھيت آرمانھا يا . ٢
قرار بحث مورد را زيبايی و خير يا مطلق ارزشھای مطلق يا خير و زيبايی را مورد بحث قرارارزشھای

.می دھد



به عقيده بيشتر فيلسوفان موضوعات عمده فلسفه به معنای 
کالسيک آن سه موضوع ھستی شناسی،شناخت شناسی

اگرچه ممکن است برخی از.و ارزش شناسی است ی زرز ی ر رچ
.فالسفه معاصر با اين نظر موافق نباشند



ف فل اف اھداف فلسفها

بدست آوردن يک نظريه از کل ھستی يا بودن١.

کشف مفاھيم و معانی و ارزشھای اشياء و امور و ٢.
کلی طور به ھا پديده ھا به طور کلیپديده

تحليل و انتقاد از فرضھا و مفاھيم٣.

سرانجام کمک به مردم در گسترش جھان بينی سالم و ۴.
یبھره مندی از يک زندگی سالم انسانی م ی ز ي ز ی بھر



؟گفتا ت تربيت چيست؟:گفتار دوم

:ھدف کلی
آشنايی با تعريف،مفھوم و ابعاد گوناگون تربيت



تربيت در جريان زندگی انسان نقش مھم و اساسی 
ارائه يک تعريف جامع و مانع از تربيت قدری.دارد

به ھمين دليل اغلب کسانی که در.مشکل به نظر ميرسد ر رر ی
اين راه تالش کرده يا می کنند،باالخره يا به تعريف 
مانند يا و آورند می روی تربيت از قيدی يا تجويزی يا قيدی از تربيت روی می آورند و يا مانندتجويزی

فالسفه پيرو مکتب تحليل زبان به جای تعريف معين از 
ق اد ه ه ت ا آن ف ن ت ل ل ت ه ت تربيت به تحليل و تبيين مفھوم آن با توجه به مصاديقت

.می پردازند



گروه سومی ھم وجود دارد که دادن تعريف معين و 
مشخص از تربيت را ممکن می دانند و عقيده دارند

یبرای اينکه بين تربيت نظری و تربيت عملی تناسب و ر ر ر ر
ھماھنگی وجود داشته باشد الزم است که تعريف 

داد بدست تربيت از ازروشنی پيترز مانند نيز بعضی بعضی نيز مانند پيترز از.روشنی از تربيت بدست داد
مالکھا و معيارھايی سخن می گويند که بتوانند آن را از 

کنند دا ھا ت ال ف .ساير فعاليت ھا جدا کنندا



:پيترز عقيده دارد که تربيت مستلزم
انتقال ارزشھايی است که افرادی آنھا را پذيرفته اند و•

می خواھند به ديگران منتقل نمايند
شناخت و معرفت مؤثر است•
ارزش• و معرفت انتقال برای خاص روشھای کاربرد کاربرد روشھای خاص برای انتقال معرفت و ارزش•

است
ا ا ک ان ن ا ف ا ت ت ز ت در واقع پيترز تربيت را فرايندی می داند که دارای اق

.محتوی و روش است



ت معنی و مفھوم تربيتف

برای رسيدن به تعريف تربيت بحث را با توجه به معانی 
لغوی تربيت و اصطالحاتی که مترادف آن بکار می

م.روند پی می گيريم ر ی پی ر
اين واژه در لغت نامه دھخدا به :تعليم يا آموزش ١.

ا ک آگاھانيدن ختن آ بياگاھانيدن ختن آ معنی آموختن،بياگاھانيدن،آموختن،آگاھانيدن،کسی ران
آمده است....چيزی آموختن،آموزانيدن و

در ھمان جا،پرورانيدن،پروردن،:تربيت يا پرورش٢.



.پروردن و آموختن معنی شده است
از سوی ديگر در زبان فارسی،ھر دو کلمات تعليم و 

بکار حيوان مورد در ھم و انسان مورد در ھم تربيت ھم در مورد انسان و ھم در مورد حيوان بکارتربيت
می روند و تربيت حتی دربارۀ گياھان نيز کاربرد 

د يقتدا ع د ب کا ای دا ان ان د د ه کل ا ا اما کلمه در مورد انسان دارای کاربرد عميقتر و.دارد
در مفھوم لغوی به کار بردن کلمه .وسيعتری است

تربيت از پرورش عضالت بدن تا کماالت معنوی را
.شامل می شود



ط بنابراين آنچه از واژه تربيت استنباط می شود اين است که آ
تربيت شامل ايجاد يا فعليت بخشيدن ھر نوع کمالی در 

اين.انسان می شود که مطلوبيت و ارزش داشته باشد
کمال گاھی جنبه شناختی دارد که به دانش،شناخت و 

گ آگاھی انسان مربوط می شود گاھی نيز جنبه کنشی ياگ
حرکتی دارد که به رفتارھا و اعمال عينی انسان که

اغلب دارای مظاھر جسمانی ھستند مربوط می شود و 
باالخره گاھی جنبه گرايشی يا عاطفی دارد که با 

نگرش،اعتقاد،ايمان و عاليق،احساسات انسان مرتبط 
.است



کاربرد کلمه تعليم و تربيت در مورد غير انسان آنھم برای 
دست اندرکاران علوم تربيتی مسامحه آميز است و اھل

. فن ھر دو آنھا را درمورد انسان بکار می برند ر ی ر ر ر ر ر
کاربرد اين واژه :تعليم و تربيت يا آموزش و پرورش. ٣

فا زبان د د دا داللت دی ا نای به که مرکب که به معنای واحدی داللت دارد در زبان فارسیکب
تاريخچه طوالنی ندارد و احتماال ً از آغاز قرن اخير 

ا .فراتر نمی رودف



به فعاليت خاصی گفته می شود که به وسيله :تدريس. ۴
گ .معلم انجام می گيرد تا شاگردان مطلبی را بياموزندگ

دادن۵ عادت يا آموزی در:مھارت مھارت ايجاد عمل اين اين عمل ايجاد مھارت در :مھارت آموزی يا عادت دادن.۵
.افراد از طريق تمرين و تکرار و کارورزی است



ت ماھيت تربيتا

آيا تربيت فن يا ھنر است؟
درست بر سر ھمين مسئله است که بيشتر صاحب نظران 

دارند نظر اختالف تربيتتربيتی آنان از بعضی ً مثال مثال  بعضی از آنان تربيت.تربيتی اختالف نظر دارند
برخی ھم .را فن و بعضی ديگر آنرا نوعی ھنر می دانند

انند خ عل ع ن آنرا دھند ارائه که داليل .با داليلی که ارائه می دھند آنرا نوعی علم می خوانندبا



معلم بايد برای روشن شدن کار خود و منظم و منطقی 
عمل کردن در جريان تربيت به تدوين نظريه تربيت يا

.الاقل نظريه تدريس اقدام کنند م



ا ل ا ا ا ل ھرگاه علمای تربيتی بتوانند در مورد مسائل خاص خودگا
مدست به پژوھش بزنندو اين پژوھش ھم پژوھش 

کاربردی باشد و نتايج بدست آمده از اين پژوھش از 
باشد برخوردار پيشبينی قدرت و پذيری نظم ر بخاصيت ور ی بر بي ر پي يری و  م پ ي 

با توجه به اين .می توان تربيت را نيز يک علم دانست
قوانين بين پيش قدرت و پذيری نظ خاصيت که نکته که خاصيت نظم پذيری و قدرت پيش بينی قوانيننکته

حاصل از اين نوع پژوھشھا به قدرت و استحکام ساير 
ا ا ت ل ک گف ا علوم نيست بايد گفت که علم تربيت ھنوز دوران نوزادی ل

.خود را می گذراند



بسياری از علمای تربيتی ھنوز ھم دوست دارند به علت 
استفاده ھای فراوانی که از تحقيقات و يافته ھای علوم
رديگر و حتی فلسفه می برند اين رشته از دانش بشری ز ر ر ی ی ر

را به جای علم تربيت يا تربيت شناسی با اصطالح 
بنامند تربيتی علوم .آشنای علوم تربيتی بنامندآشنای



ت عناصر تربيتا
ل ل گذشته از مسئله فن،ھنر،يا علم بودن تربيت که زمينه ھایگذ

. مناسبی برای اختالف نظر در مورد ماھيت تربيت ھستند
زمينه ھای ديگری نيز برای اختالف نظر صاحب نظران گ

عناصری که در يک جريان تربيتی .تربيتی وجود دارند
.مداخله می کنند از جمله آنھا است

در آن دخالت و اختالف،جامعه مورد عناصر اين از ريکی ن  ج و   ور  ر  ين  ز  ی  ي
بدين معنی که بعضی از متخصص .جريان تربيتی است

جزء نيز را جامعه متربی و مربی بر عالوه تربيتی يز جزءھای ربی ج ر  ربی و  الو بر  ی  ربي ی 
.  عناصر تربيت محسوب می کنند



بيشتر دست اندر کاران تربيت در اين مورد موافقت دارند 
گ که تربيت به عنوان تأثير ارادی بزرگساالن روی أ

یخردساالن به منظور سوق دادن آنھا به حالت بزرگسالی  زر ر ر
.تلقی گردد



عمل تربيتی عملی قائم به ذات است که :کرشن اشتاينر می گويد 
ا ا ا ا آال ک ا ط ف ل ا اين عمل ھدفی طبيعی را که آدم.الزمه ھر جامعه انسانی است

منزوی بدون برخورداری از کمک جامعه می تواند بدان نائل 
کن ن ال ن .شود دنبال نمی کندش

صرف توجه به جنبه اجتماعی يا فردی تربيت،نمی تواند گويای اين 
معنا باشد که جامعه از عناصر واقعی آن که در ماھيت تربيت

به طور کلی تعريف تربيت به عنوان تأثير يک .نھفته است باشد
گ فرد يا گروھی از افراد بر روی فرد ديگر،بسيار کلی و ناروشن گ

.است



در تعريفی که می خواھيم از تربيت ارائه دھيم اشاره به 
نقش دو عامل مربی و متربی الزم بنظر می رسد اين
یبدان معنی است که تربيت مانند يک جريان طبيعی يا ر ر ی

مکانيکی يک سويه نيست که از مربی آغاز و به رشد و 
گردد ختم وی رفتار در تغيير و متربی .کمال متربی و تغيير در رفتار وی ختم گرددکمال



ت محتوی تربيتت

ھر فرايند تربيتی به نحوی از انحنا دارای محتوی است 
البته مکاتب مختلف با مسئله محتوی يا باصطالح برنامه 

ولی در مجموع ھر.تربيتی برخوردھای متفاوتی دارند ر ی ر ر ی رر ع ر ی
تربيتی حتی تربيت کودک مدار افراطی به نوعی 

منطبق شاگردان عاليق و رغبتھا با که تربيتی محتوای تربيتی که با رغبتھا و عاليق شاگردان منطبقمحتوای
.باشد عقيده دارند



ت روش تربيتش

وقتی از ھدف و محتوای تربيت سخن می رانيم طبعا ً 
البته شايد.مسئله روش تربيتی نيز مطرح می شود

یروش از اھميتی که محتوا دارد برخوردار نباشد ولی ر ر ر ر ی ز ر
روشھای تربيتی نيز به نوبه خود می توانند خشک و 
نامطلوب نتيجه در و خشن ً احيانا و انعطاف قابل غير قابل انعطاف و احيانا  خشن و در نتيجه نامطلوبغير

باشند و برعکس ممکن است منطبق بر نيازھا و عاليق 
اد ا ا دا الق ان ان ان ن ه دک ک ت و شخصيت کودک به عنوان انسانی بالقوه دارای ارادهشخ

و مختار باشند که تا حد زيادی مطلوب و با ارزش است



ت ل اصول تربيتا

در کتاب اصول آموزش و پرورش اصول به معنی تکيه 
گاھھا و يا مبانی نظری و عقالنی تربيت تلقی شده گ

اصول ھم عبارت از تکيه گاھھای“:وچنين آمده است زچ ر م
نظری است که از عوامل موجود در حيات استخراج 
نظر در بايد عمل مالک عنوان به آنرا ھم و اند شده اند و ھم آنرا به عنوان مالک عمل بايد در نظرشده

”. گرفت



ھوشيار برای بدست آوردن اصول منابعی مانند مطالعه 
زندگی فردی و جمعی نوع انسان،عوامل موجود درگ

رحيات انسان،انتظاراتی که مردم از دستگاه تربيتی دارند  ی ر ز م ر ی ر
بر اين .و باالخره فرھنگ جامعه را معرفی می کند

به را تربيت اصول فعاليت،آزادی،:اصل۶اساس اصل اصل فعاليت،آزادی،:اصل۶اساس اصول تربيت را به
.فرديت،کمال،سنديت،اعتبار و اجتماع محدود می کند



. اصول موضوعی تربيت از دو منشاء سرچشمه می گيرند
. اول اصولی که از جھان بينی و ايدئولوژی اخذ می شوند
یدوم اصولی که از علوم و معارف ديگر استخراج می ج ر ر ر م ز ی م

اين تقسيم بندی تا حدودی از نابسامانی ھای . گردند 
آنھا منشاء و تربيتی اصول ماھيت زمينه در موجود در زمينه ماھيت اصول تربيتی و منشاء آنھا موجود

جلوگيری می کند و معيار قابل قبولی برای مقوله بندی 
دھد ت د ت ت ض ل .اصول موضوعی تربيت بدست می دھدا



موضوع تربيتت

اصوال ً موضوع تربيت به طور اعم موجودی است که 
نشو و نمو يا رشد می کند و بالقوه استعداد بالندگی راگ

ردارد و بطور اخص انسان کمال پذيری است که در ر پ ر ر
صدد تغيير مطلوب حيات و زندگی خود می باشد و 
دارد را کمال مراحل عاليترين به رسيدن قابليت .بالقوه قابليت رسيدن به عاليترين مراحل کمال را داردبالقوه



ت ل مراحل تربيتا

مرحله پرستاری١.

مرحله تأديب٢.
تعلي٣ مرحله مرحله تعليم٣.

مرحله خودسازی ۴.



از جمع بندی نکاتی که تا کنون ذکر شد می توان تعريف 
زير را برای تربيت بيان کرد،بدون آنکه مدعی شويم
.اين تعريف کاملترين تعريف مورد قبول ھمگان است ر ر ر ر

تربيت عبارت است از فراھم کردن زمينه ھا و عوامل 
ھای استعداد رساندن فعليت به و کردن شکوفا برای شکوفا کردن و به فعليت رساندن استعداد ھایبرای

بالقوه انسان و حرکت تکاملی او به سوی ھدف مطلوب 
د ن نظ ا ه نا ن ل ا ق .،منطبق بر اصولی معين و برنامه ای منظم و سنجيدهنط



تگفتا ف فل فلسفه تربيت:گفتار سوم

:ھدف کلی
آشنايی با بنيادھای فلسفی تربيت و درک ارتباط فلسفه با 

.ربيتربيت



ت ا ف فل ط رابطه فلسفه با تربيتا

در اينکه آيا فلسفه با تربيت ارتباط دارد يا نه؟و اگر دارد 
ت تفا ات ؟نظ ت ا ا ن اط ت ا اين ارتباط در چه جنبه ھايی است ؟نظريات متفاوتیا

.بيان شده است 
نظر اول اين است که تربيت در تدوين نظريه ھا ،•

انتخاب موضوعات و حتی روش شناسی خود از نظريه 
.ھای فلسفی کمک ميگيرد

بشری• معارف از ای شاخه تربيت که است اين دوم نظر دوم اين است که تربيت شاخه ای از معارف بشری نظر
.  است که می تواند يافته ھای فلسفه را بکار گيرد



با نزديکی ارتباط فلسفه اساسی ی ب مسائل ي ز ب  ر ی   ل 
:تربيت دارد،مثال ً

تربيت انسان بايد دارای ھدف و مقصود و غايتی باشد١.

معلم به طور عمده برای رشد فکری يا عقالنی ٢.
.شاگردان خود تالش می کند

يک غرض اصلی ديگر از تربيت در ھمه زمانھا ٣.
ھست و بوده انسانھا اخالقی ھ بو و پرورش ی  پرورش 

در حالی که فلسفه راھنمای عمل تربيتی است،تربيت نيز با 
فلسف داوريھای برای اساس اطالعات خود تحقيقات خود اطالعات اساسی برای داوريھای فلسفیتحقيقات

.فراھم می سازد



ت ف فلسفه تربيتفل

فلسفه تربيت در جستجوی ايجاد نظريه ھايی دربارۀ ماھيت 
انسان،جامعه و جھان می باشد،تابتواند توسط آنھا داده
مھای گاه متعارض پژوھشھای علوم  رفتاری را نظم ر ر ر م پژ ر

بدھد و ھدفھايی را که تربيت بايد تعقيب کند،و وسايل 
معلوم ببرد بکار تواند می آنھا به نيل در که را کلی را که در نيل به آنھا می تواند بکار ببرد معلومکلی

. نمايد



ف فل ا ش ا گ تربيت و گرايشھای فلسفیت

ضرورت انسجام عقايد
انديشه سازان در مورد ھستی و زندگی بيشتر ازھر چيزی 

يا شده اعمال او مورد در که است تربيتی تأثير تحت تأثير تربيتی است که در مورد او اعمال شده ياتحت
.کسب کرده است



بطور کلی طرز برخورد ھرکسی با جھان،چه از لحاظ 
گ گ نگرش و چه از لحاظ کنش گرايشھای او را بازگو میگ

زاين مسئله در آموزش و پرورش يا در تربيت از.کند ر ر ر پر ز ر
.اھميت خاصی برخوردار است



نگرش در انسجام داشتن برای راه رشبھترين ر  م  ج ن  ی  رين ر بر بھ
داشتن سه ويژگی عمده است

تمايل به گرد آوری ھرچه بيشتر اطالعات به منظور ١.
بررسی يک مفھوم يا يک موقعيت

مسئله٢. يک عمق به نفوذ برای آمادگی و تمايل تمايل و آمادگی برای نفوذ به عمق يک مسئله٢.

تمايل به برداشتھا،دريافتھا و نگاه جديد به مسائل آشنا٣.



کت ف تعريف مکتبت

مکتب به گروھی از افراد به ويژه انديشمندان،روشنفکران 
وھنرمندانی گفته می شود که افراد،آثار و سبک آنھاگ

رتأثير اجتماعی مشترکی داشته و يا از نظر اعتقادی ز ی ر ی ر
.دارای وحدت نظر باشند



ت ت کات ف فل کات ط رابطه مکاتب فلسفی و مکاتب تربيتی ا

دو نوع رابطه ميان مکاتب تربيتی و مکاتب فلسفی می 
اش اشت ان .تواند وجود داشته باشدت

ماول ممکن است يک سری آرای تربيتی منظم و منسجم• م
بطور مستقيم يا غير مستقيم از آرا و عقايد يک فيلسوف 

.يا يک مکتب فلسفی انتزاع شود ع
گاھی،سنن،آداب اجتماعی و نھادھايی در جامعه ای به •

انسانھا تربيت از خاصی نوع به منجر که اند آمده وجود آمده اند که منجر به نوع خاصی از تربيت انسانھا وجود
شده است و شخصی يا اشخاصی با مطالعه اين زمينه ھا 



و کارکرد نھادھای اجتماعی،عناصر بنيادی اين سنتھا و 
عملکردھا را شناخته و کشف می کنند سپس آنھا را به

.طور منظم و منسجمی تدوين می کنند ی ی م



ا تگفتا ا گ ا پندار گرايی و تربيت:گفتار چھارم

ھدف کلی
آشنايی با فلسفه پندگرايی از ديدگاه تربيت و تأثير ھستی 
جنبه بر آن شناسی ارزش و شناسی شناخت شناسی، شناخت شناسی و ارزش شناسی آن بر جنبهشناسی،
ھای گوناگون تربيت و کسب توانايی نقد و بررسی 

فه فل اين بر بتن تربيت .رفتارھای تربيتی مبتنی بر اين فلسفهرفتارھای



ماخوذ از ) idealism(پندار گرايی ترجمه واژه ايده آليسم
به معنی موجود مجرد،می باشد که با)idea(کلمه ايده

رتعبيرات متفاوت به آرمان گرايی،اصالت تصور،تصور ر ی ر ر ر
گرايی،ذھن گرايی و باالخره انکار گرايی ھم ترجمه 

است رآليسمشده واژه ترجمه ھم گرايی واقع واقع گرايی ھم ترجمه واژه رآليسم .شده است
)realism(می باشد که از ريشه التين رس)res ( به معنی

ت ا شد فته گ ت اق ئ .شيئ و واقعيت گرفته شده استش



آل آل ا ا اژ کاربرد واژه ھای ايده آليسم و رآليسمکا

رآليسم يا واقع گرايی در :ايده آليسم و رآليسم در اخالق•
اخالق به اين معنی است که ارزشھای اخالقی تابع

رواقعيات موجود و خواستھای فعلی مردم می باشد که در  ی م ر ی
مقابل آن ايده آليسم در اخالق قرار دارد بدين معنی که 
در متعالی و مطلوب ھای کمال برای اخالقی ارزشھای اخالقی برای کمال ھای مطلوب و متعالی درارزشھای
نظر گرفته شوند،ھرچند وجود خارجی نداشته باشند و 

اشد ن افق ا آن ا ھ د ل ا .تمايل عمومی مردم ھم با آنھا موافق نباشدت



در قلمرو ھنر و :ايده آليسم و رآليسم در ھنر و ادبيات•
ا ن ا کت از ت آ آل ات ادبيات رآليسم به آن دسته از مکتبھای ھنری و ادبیا

گفته می شود که طبيعت و زندگی را به ھمان گونه که 
اشکال ا ا اق ط ھستند و به طرز واقعی در بيانات خود به اشکال ت

تجسمی، تصويری،کالمی،شنيداری و غيره منعکس می 
اا ک ا آ آل ا آ ا در برابر آن ايده آليسم بر آن دسته از مکتبھای.سازند

ھنری و ادبی اطالق می شود که طبيعت و زندگی را با 
ھمان شيوه ھای بيانی به شکل غير واقعی و به صورت ل

. پندارھا و آرمانھای مورد نظر عرضه می دارند



ھم ايده آليسم و ھم رآليسم :ايده آليسم و رآليسم در فلسفه•
یدارای انواع مختلفی ھستند که صرف نظر از آنھا می ی ع

توان گفت که به طور کلی عده ای از فالسفه ھستند که 
ومعتقد اند واقعيتی غير از ادراکات انسان وجود ندارد و ر و و ن ر ز ير ی ي و

عالم خارج امری اعتباری و ذھنی است و يا در بعضی 
شونده درک و کننده درک به منجر را واقعيت ھم و موارد ر  ر  و  جر ب  ي ر  م و ر  و
معرفی کرده و می گويند آنچه ادراک می شود مفاھيم و 
ايده با صورتھا اين سوی آن و ھستند ذھنی يصورتھای ھ ب  ور ين  وی  ن  ی  و  ی  ھ ور

ھای ذھنی واقعيتی که مطابق آنھا باشد غير از موجودات 
ندارد وجود ديگر کننده .درک ر ر وجو  ي .ر  



پندار گرايی شايد قديمی ترين فلسفه نظامدار غرب باشد که 
به اعتقاد ويل دورانت مورخ و متفکر معاصر امريکايی 

رتوسط دموکريتوس يا ذيمقراطيس پايه گذاری شد و با پ ر ر
کاربرد واژه ايده به معنی موجود مجرد به فلسفه ايده 

شد معروف .آليسم معروف شدآليسم



ت ا ش ھستی شناسی و تربيتت

ھستی شناسی پندارگرايان
امری خارج عالم يا ھست که دارند عقيده پندارگرايان عقيده دارند که ھستی يا عالم خارج امریپندارگرايان

اعتباری و ذھنی است يعنی واقعيتی غير از ادراکات، 
انسان پندارھای و ھا انديشه کل طور به و ذھن معانی ذھنی و به طور کلی انديشه ھا و پندارھای انسان معان

.وجود ندارد
ف فل ا کا ا ل ا تقا ا ک افالطون که به اعتقاد اغلب دست اندر کاران فلسفه سھمافالط

عمده ای در ايجاد و گسترش فلسفه پندارگرايی داشته 
لک ا ا ا ک ق است معتقد بود که جھان مادی نه بود است نه نبود بلکها

.نمود است



پندارگرايان اشيای محسوس و مادی پيرامون ما را انکار 
نمی کنند بلکه عقيده دارند که اين اشيا و به طور کلی

چعالم محسوس،غير واقعی است و آنچه واقعيت و حقيقت  ی ر م
.دارد عالم ادراکات يا معقوالت است



مکتب پندارگرايی با وجود اعتقاد به اصالت ايده ھا يا 
ت از ک ن ناگ گ ا ت ل ل الت معقوالت به دليل تعابير گوناگونی که از ھستی ق

محسوس و معقول و ارتباط آنھا ارائه داده است دارای 
ا ت ا ا آ ا ک ا ت ا :انواع متعددی است که برخی از آنھا عبارتند ازا

پپندار گرايی روحانی يا دينی که برکلی نماينده آن١.
است

آن٢. نماينده آلمانی فيخته،فيلسوف که ذھنی گرايی پندار پندار گرايی ذھنی که فيخته،فيلسوف آلمانی نماينده آن٢.
است



پندارگرايی عينی که شيلينگ،متفکر آلمانی پايه گذار آن .٣
.است

پندار گرايی مطلق که به فلسفه ھگل فيلسوف آلملنی . ۴
د ش .اطالق می شوداطالق

پھمان طور که مالحضه گرديد بطور کلی ھمه پندارگرايان 
در ھستی شناسی خود ابراز داشته اند که جھان يا ھستی 

معقوالت يا ذھنی،مدرکات تصورات از ای والمجموعه ر ي  ی ور  ز  ی  و  ج
و اگرھم وجود داشته .است و چيزی جز آنھا وجود ندارد

نيستند شناخت قابل ما برای ميگويد کانت که .باشدآنطور که کانت ميگويد برای ما قابل شناخت نيستندباشدآنطور



ا ا گ ا گا ا ا انسان از ديدگاه پندارگرايانا

انسان به عنوان بخشی از ھستی در نظر پندارگرايان 
موجودی معنوی است و ماھيت اصلی او را روح وی

اينکه روح چيست و چگونه به انسان و.تشکيل می دھد چی چ ح ر
جسم مادی او تعلق می گيرد نظر پندارگرايان متفاوت 

.استاست
برکلی می گويد که چون انسان موجود معنوی است و 
ل ً ل اراده آزاد خود را اعمال می کند پس شخصا ً مسئولآ

.اعمال خويش است



ھگل عقيده داشت که انسان جزئی از حيات مطلق و جرقه 
گ ای از روح جاودانی است که به ھنگام مرگ دوباره در گ

پس پندارگرايان ھمه در اين قول که.آن جذب می شود ری ر ر پ پ
انسان موجود معنوی و دارای اراده آزاد است و اصالت 

دارند نظر اتفاق باشد می روحش با آناناو بين در اما اما در بين آنان.او با روحش می باشد اتفاق نظر دارند
دربارۀ ارتباط انسان با واقعيت غائی معنوی که از آن 

د دا د نظ اختالف ت ا فته گ . منشاء گرفته است اختالف نظر وجود داردنشا



ت ا ا گ ا ا ش ت تأثير ھستی شناسی پندارگرايان در تربيتتأث

با توجه به طرز تلقی پندارگرايان از ماھيت جھان و انسان 
،تربيت بايد به تدريج زمينه ھای رشد طبيعت آدمی را که 
یروحانی و معنوی است،برای نيل به ھدف ھستی اش که  ر ی ر

عبارت از وابستگی نزديک ميان او و عناصر معنوی 
سازد فراھم است بهطبيعت افالطون را موضوع اين اين موضوع را افالطون به.طبيعت است فراھم سازد

زبان ديگری بيان کرده و می گويد که روح آدمی مھمتر 
ت ا تن .از تن اوستاز



به نظر پندارگرايان تربيت بايد سبب شکوفايی ھمه استعداد 
ش ا شاگ الق ا انا ت کاا ا اين کار بدون.ھا و تواناييھای بالقوه شاگردان بشود

بنابراين معلم .اطالع کامل درباره شاگرد امکان ندارد
اش ت ت شت ال ک ش ا ا بايد دارای رشد و کمال بيشتر و تجربه وسيعتری باشدا
تا او را به تشريح معنی زندگی برای شاگردانش قادر 

لا ا قش ا ا گ ا ظ ا ل کل ط بطور کلی معلم از نظر پندارگرايان نقش اصلی و .سازد
اساسی را در جريان تربيت ايفا می کند و به عنوان 

فردی که رشد يافته و در فن خود متخصص است مورد 
.ستايش می باشد



تربيت در نظر پندارگرايان عبارت است از نفوذ انسان 
رشيد،روی انسانی در حال رشد و ھدف آن تحقق ذات

يا به قول ھرمان .تربيت شونده و به کمال رساندن اوست ر رر
ھورن تربيت فرايند ابدی عاليترين تطابق انسان با خدا 
رشد جسمی و روحی نظر از که است انسانی توسط انسانی است که از نظر روحی و جسمی رشدتوسط

چنين امری در محيط .يافته و فردی آزاد و آگاه باشد
دد گ ل ت ش اد ا اطف .فکری،عاطفی و ارادی بشر متجلی می گرددفک



ت ا ش ا شناخت شناسی و تربيتش

شناخت شناسی پندارگرايان 
پندارگرايان معتقد اند که معرفت يا شناخت انسان مستقل 

اوست ھستی تجارب ازاز تصويرھايی يا پندارھا انسان انسان پندارھا يا تصويرھايی از .از تجارب ھستی اوست
. جھان و پديده ھا را از ھمان آغاز زندگی در ذھن دارد
ا د خ اف اط يزھای ا که ت ني نيازی اين بنابراين نيازی نيست که ما چيزھای اطراف خود رابناب

تجربه کنيم تا به شناسايی برسيم بلکه بايد دربارۀ آنھا 
بينديشيم



يعنی .در چھارچوب انديشه پندارگرايانه شناخت خالق است
ھر آنچه ما می .شناخت موضوعات خود را خلق می کند

مدانيم محصول انديشه خود ماست و ھمه آنھا به نحوی
بعضی از اين چيزھا را طبق قانون .در درون ما ھستند

خواه به دل را ديگر بعضی و کنيم می سخنتوليد اين اين سخن.توليد می کنيم و بعضی ديگر را دل به خواه
اساس نظر امانوئل کانت فيلسوف بزرگ پندار گرا 

ت .استا



در نظر کانت عمل ذھن تنھا اخذ محسوسات نيست بلکه کار 
به اين اعتبار .اصلی آن تبديل محسوسات به مدرکات است

ماساس معرفت در نظر او عبارت از نظم و وحدت بخشيدن  ز ر ر ر ر
.به اطالعاتی است که توسط حواس گردآوری می شوند



ا ا گ ا ا ش ا ش تأثير شناخت شناسی پندارگرايان در تربيتأث

پندار گرايان جھان مادی و دنيای محسوس پيرامون ما را 
گ ولی می گويند آنھا در نھايت امر واقعی.انکار نمی کنند

ربلکه مظاھر يک واقعيت غيرمادی اساسی تری.نيستند ی ر ر
اين است که از طريق محسوسات انسان نمی تواند .ھستند

يابد دست کلی دانش تفکربه راه از تا بکوشد بايد انسان انسان بايد بکوشد تا از راه تفکر.به دانش کلی دست يابد
و تمرکز ذھنی دست کم قسمتھايی از آن دانش راستين و 

د آ اد ه ت ا خته اند ان د که ا ق .حقيقی را که در جھان روح اندوخته است به ياد آوردق



تقويت و منظم کردن ذھن و نيروھای آن با ياد سپاری و 
اين کار نيز از راه.يادآوری دانش ھا ممکن می شود

.آموزش انجام می گيرد ی م



ھمه محتوی آموزشی در اين مکتب اين ويژگی را دارند که 
آ ا اف کل ا ت ا ا آن .به وسيله آنھا مھارتھايی کلی در افراد بوجود می آيدل

عناوين درسی،محتوی درسھا و روش آموزش آنھا در 
ا ش ل شا شت ا ک گا اين ديدگاه ممکن است بيشتر شامل بخش ھای زيرا

:باشد
عناوين و محتوی دروس •

ادبيات١. و زبان زبان و ادبيات١.

رياضيات٢.



علوم تجربی. ٣
علوم اجتماعی و گنجينه ھای فرھنگی. ۴
فه۵ فل تاريخ تاريخ و فلسفه.۵
درسھای دينی. ۶
تربيت بدنی ،حرفه ای و فنی. ٧



ت ا روشھای تدريسش

اصوال ً در نظر يک معلم پندارگرا انسان چيزی را ياد 
آ خاط ا ا آن لک گ گن ا ن يعنی يادگيری .نمی گيرد بلکه آنھا را به خاطر می آورد

اگر بخواھيد چيزی را به .در نظر او فقط يادآوری است
ا ت تا ا گ ا ا ا ذ ا ا شاگرد بياموزد بايد ذھن او را برانگيزاند تا تصورات و شاگ

برای اين .پندارھای موجود در ذھن وی زنده شوند
ا آ ا ا ق منظور تقويت نيروی به ياد سپردن و به ياد آوردن راظ

به اين دليل بر نوشتن تکليف شبانه .بسيار مفيد می دانند
ط زياد،تمرين در بازنويسی،تقليد خط و حروف و به ل

.خاطر سپردن اسامی و تاريخ رويدادھا تأکيد می کند



معلم در اين مکتب نقش عمده و فعالی دارد و معموال ً 
فعاليت او در کالس آشکارتر از فعاليت شاگردان گ

روش. تصميمات تربيتی عمدتا ً به عھده اوست.است ی رر
لذا از تمام .تدريس کال ً مبتنی بر تفکر و تعقل است 

معرفت،مانند کسب برای عقل بردن راه ھای شيوه ھای راه بردن عقل برای کسب معرفت،مانند شيوه
.سخنرانی،مباحثه و استدالل استفاده می کنند

ط کانت در اين مورد می نويسد برای پرورش عقل بايد طبق ل
-سقراط خود را مامای دانش.روش سقراط عمل کنيم م



شنوندگان خويش می ناميد و در گفت و شنودھايی که از 
او در نوشته ھای افالطون به جا مانده از روشی که به
رياری آن می توان حتی درمورد بزرگساالن،مفاھيم را م زر ر ر ی ی ر
.از عقل فرد استنتاج نمود،نمونه ھايی بدست می دھد



ت ا ش ش ارزش شناسی و تربيتا

. ارزشھا رکن اساسی زندگی انسان را تشکيل می دھند 
انسان درباره واقعيتھا فقط به انديشيدن يا مشاھده کردن

نه تنھا دربارۀ آنھا می انديشد بلکه آنھا را.اکتفا نمی کند ری ی ر ر
.ارزيابی ھم می کند

نبايد ي ش قائل ت تفا يز ه بين بايد ا زش ا د در مورد ارزشھا بايد بين سه چيز تفاوت قائل شويم و نبايد د
اين سه مورد را با ھم اشتباه کرد چون کامال ً متفاوت 

گ ل شيئی حامل ارزش،خود ارزش و نگرش انسان.ھستند
.نسبت به آن ارزش



نکته دوم اين است که تا آنجا که به خود ارزشھا مربوط 
گ می شود الاقل سه گروه بزرگ از آنھا در قلمرو ذھنگ

.وجود دارند ر
ارزشھای اخالقی١.
ا٢ ش ا ا ش ا ارزشھای زيبايی شناسی٢.

بیارزشھای مذھبی٣. ی ھ رز



ارزشھای اخالقی و مذھبی بدون ترديد در جريانھای 
تربيتی اثر عميقی دارند و از نظر تقويت روحی و

رگسترش شخصيت اخالقی شاگردان وظايف خاصی را ی ر ی ر
برای مربيان بوجود می آورند که غفلت از آن موجب 
به اعتنا بی و الابالی،متعصب،خودخواه افراد پيدايش افراد الابالی،متعصب،خودخواه و بی اعتنا بهپيدايش

توجه به ارزشھای زيبايی .روابط انسانی می شود
دھد ش ا ا آن ت خالق ھن ه شناسی روحيه ھنری و خالقيت آنھا را پرورش می دھدشنا



ا ا گ ا ا ش ش ارزش شناسی پندارگرايانا

پندارگرايان معتقد اند که ارزشھا در ذات خود ابدی،مطلق 
آنھا ابراز می دارند،آنچه تغيير می.و تغيير ناپذير اند

یکند و در جايی خوب و در جايی بد دانسته می شود، ی ر ی ر
.ارزشھا نيستند بلکه ارزش گذاری ھا ھستند

بدي ی ا ا ا زش ا دن ب طلق ابدی ايان گ پندارگرايان ابدی و مطلق بودن ارزشھا را امری بديھی وپندا
بی نياز از استدالل می دانند و می گويند ھرکس مثالً  

ظ ل ارزش عدالت و زيبايی را انکار کند از لحاظ ارزشھال
.کور است



مثال ً .ارزشھا در اين ديدگاه دارای سلسله مراتب ھستند
. ارزشھای معنوی برتر از ارزشھای مادی است 

یارزشھای غايی يا پايدار برتر از ارزشھايی ھستند که رز ز ر ر ر پ ی رز
.گذرا بوده و وسيله رسيدن به ارزشھای ديگر ھستند



ت ا ا گ ا ا ش ش ا تأثير ارزش شناسی پندارگرايان در تربيتتأث

با توجه به ارزش شناسی پندارگرايان اکثر آنھا ھمراه 
سقراط بر اين باورند که تربيت بايد وسيله انقياد خواھش 

مھای نفسانی را بر اساس پرورش نيروی خود فراھم ر ر ر پر ر ر ی
.تا ھم سعادت فرد و ھم سعادت جامعه تأمين گردد.آورد



ف فل ا گ ا ا نقد و بررسی تربيت بر بنياد پندارگرايی فلسفیق

پندارگرايان برای ارزشھا اھميت ويژه ای قائل ھستند و 
معتقدند که آنھا در ذات خود ابدی و مطلق و تغيير ناپذير 

آنھا اين موضوع را.بوده و دارای سلسله مراتب ھستند ر رر ع
بنابراين در تربيت . بديھی و بی نياز از استدالل می دانند 

تأکيد نفسانی خواھشھای وانقياد ابدی سعادت روی بيشتر روی سعادت ابدی وانقياد خواھشھای نفسانی تأکيد بيشتر
می ورزند و غفلت انظباطی شاگردان را به منزله طغيان 

کنند تلق ھا اھ دخ خ ز ات ان .نفسانيات و بروز خودخواھی ھا تلقی می کنندنف



ھمان طور که مالحضه کرديد تربيت مبتنی بر اين مکتب 
دارای محاسنی بود که توجه به ارزشھای متعالی و

ھمچنين معايبی.عظمت روح انسان از آن جمله است ز ح یر چ
نيز متوجه آن بود که عدم توجه به حواس شاگردان از 

است آنھا مھمترين .جمله مھمترين آنھا استجمله



تگفتا ا گ اق واقع گرايی و تربيت:گفتار پنجم

:ھدف کلی
آشنايی با فلسفه تربيتی واقع گرايان و دو شاخه عمدۀ آن 
بر آنھا تأثير و ارزش و جھان،انسان،شناخت مورد در مورد جھان،انسان،شناخت و ارزش و تأثير آنھا بردر
تفکرات و کردارھای تربيتی و توانايی نقد و بررسی 

فه فل اين بر بتن تربيت .رفتارھای تربيتی مبتنی بر اين فلسفهرفتارھای



ت ا ش ھستی شناسی و تربيتت

ھستی شناسی واقع گرايان
کسانی که معتقد بودند مفاھيم کلی،ما بازای خارجی دارند 
می خوانده رآليست يا گرا دارند،واقع واقعی وجود يعنی وجود واقعی دارند،واقع گرا يا رآليست خوانده می يعنی

اما مفھوم واقع گرايی امروز با مفھوم قديمی آن .شدند
ت ا ت بهتفا اعتقاد ن به ا اي گ اق واقع گرايی معاصر به معنی اعتقاد به.متفاوت است

به عبارت .وجود خارجی و عينيت اشيا و امور می باشد
گ ديگر واقع گرايان به وجود جھان به عنوان پديده ایگ

مستقل از انديشه و پندار انسان معتقد ھستند و می گويند 



جھان پيش از اينکه انسان بوجود آيد و به برخی از 
مجھوالت آن علم و آگاھی يابد وجود داشته و اکنون نيز گ

.چه آنرا بشناسيم و چه نشناسيم ھستی دارد ی م چ م چ



واقع گرايی به مکاتب فرعی مختلف تقسيم می شود که 
عمده ترين آنھا عبارتند از واقع گرايی قديمی يا واقعگ

عگرايی تعقلی و در برابر آن واقع گرايی طبيعی يا واقع ی ی ر ع ر ر ر ی ی ر
.گرايی علمی 



قل ت ا گ واقع گرايی تعقلیاق

واقع گرايان قديمی يا تعقلی مستقيماً  تحت تأثير انديشه 
وی ھمچون افالطون به اصالت ايده.ھای ارسطو ھستند

زھا اعتقاد داشت لکن آنرا مجرد و جدای از واقعيت ر ر
.مادی نمی پنداشت

ادی ان که ند دا افق ت نکته اين د قل ت ايان گ واقعگرايان تعقلی در اين نکته توافق دارند که جھان مادیاق
اما واقعيت را .واقعی و مستقل از ذھن وجود دارد

ا ا .منحصر به جھان مادی نمی دانندا



ط ا گ واقع گرايی طبيعیاق

اين شاخه از واقع گرايی بعد از سده ھای پانزدھم و 
ک ان ف افکا انتشا از ژ شانزدھم به ويژه بعد از انتشار افکار فرانسيس بيکن در شانز

اصل اساسی در اين نوع واقع .اروپا گسترش يافت
ا ا اق ا ک ا ا ا اگ ت ھستی يا.گرايی اين است که ماده واقعيت نھايی است

وجود عبارت است از آنچه در تجربه حسی ما آشکار 
اق ا گ ا ا می گردد و جز اين ھيچ امر ديگری به عنوان واقعيتگ

بنابراين تحقيق دربارۀ پديده ھا و خواص .وجود ندارد
ل گذ لل ظ وظيفه فلسفه.اشيا را بايد به عھده علم گذاشت نه فلسفه

.در اين نوع تفکر ھماھنگ کردن يافته ھای علمی است



ا ا گ اق گا ا ا انسان از ديدگاه واقعگرايانا

ھمانگونه که در ھستی شناسی دو گروه عمده واقع گرايان 
گ تفاوتھايی موجود است در نگرش اين دو گروه به انسان گ

.نيز تفاوتھايی ديده می شود ی ی



قل ت ا ا گ واقعگرايان تعقلیاق

واقعگرايان تعقلی به پيروی از ارسطو معتقدند انسان 
.روحانی است-موجودی جسمانی

است بنيادی وظيفه دو دارای خواستن،روح و شناختن شناختن و خواستن،.روح دارای دو وظيفه بنيادی است
شناخت يا حسی و ادراکی است که فھم ناميده ميشود يا 
د دا نا د خ يا عقل ت اين د که ت ا تدالل .  استداللی است که در اين صورت عقل يا خرد نام داردا
خواستن، واکنشی مانند ھمه واکنشھای ديگر است و به 

لل ط ھمان طور که عقل می تواند ماھيت.روح تعلق دارد
.غير مادی را بشناسد اراده نيز می تواند آنھا را بخواھد



ل ا ط ا ا گ واقعگرايان طبيعی يا علمیاق

برخالف واقعگرايان تعقلی عقيده دارند که انسان موجودی 
أ اجتماعی است و پيوسته تحت تأثير محيط طبيعی -زيستی

اين تأثير به گونه ای.و اجتماعی خود قرار می گيرد ر ی ر ر ری
بنابراين نه .است که چگونگی شدن او را معين می کند

و جامعه تابع بلکه نيست آزاد اراده دارای انسان تنھا انسان دارای اراده آزاد نيست بلکه تابع جامعه وتنھا
.طبيعت است



اغلب واقعگرايان طبيعی منکر اراده انسان و آزاد و مختار 
بودن او ھستند و اظھار می دارند فعاليتھايی که از
یانسان سر می زند نتيجه نيازھای بدنی و درونی او ر ی ز ز ی ر

آدمی دارای قدرتی است که به وسيله آن می تواند .ھستند
صورت به را آورد می بدست تغذيه راه از که آنچه که از راه تغذيه بدست می آورد را به صورتآنچه

انرژی در آورد و با مصرف آن انرژی اعصاب را 
د آ د کت ه ا ضالت د ک ک .  تحريک کرده عضالت را به حرکت درآوردت



آنچه به عنوان اراده آزاد در انسان مطرح می شود چيزی 
أ گ جز تسلط بر قوانين طبيعت و چگونگی تأثير محيطگ

.مادی و اجتماعی بر روی ساخت تکوينی او نيست ی ر ر ی
آزادی انتخاب يا اعمال اراده در انسان در واقع ھمان 

است علی جبر يا .تعيين يا جبر علی استتعيين



ت ا ا گ اق ا ش ت تأثير ھستی شناسی واقعگرايان در تربيتتأث

تربيت از ديدگاه واقعگرايان تعقلی
اساس ھستی شناسی واقع گرايی تعقلی نظريه قوه و فعل يا 

است واقعيت يا وامکان بالفعل وجود ميان ھستی در در ھستی ميان وجود بالفعل و.امکان يا واقعيت است 
.بالقوه فرق گذاشته می شود



از آنجايی که انسان در نظر واقعگرايی تعقلی موجودی 
روحانی است و روح برترين مرتبه ھستی تلقی -جسمانی

ممی شود،تربيت مبتنی بر اين نظر تالش می کند نظم ی ر ر ی ر ی
طبيعی حيات انسان را به وسيله ھدف يا اھدافی که 
کند ھدايت شوند می خواسته و درک عقالنی دربطور در.بطور عقالنی درک و خواسته می شوند ھدايت کند
اين نگرش انسان به صورت يک کل مطرح است 
دت قل ت ا گ اق تن ت ت د ن ا بنابراين درتربيت مبتنی بر واقعگرايی تعقلی وحدتنا
.شخصيت انسان از اھميت زيادی برخوردار است



واقعگرايان تعقلی به دليل اعتقاد به آزادی اراده انسان و 
مسئول دانستن او در برابر اعمال خودش به مشارکت

آنھا عقيده دارند.شاگرد در امر آموزش اھميت می دھند ی ز ر ر رر
که آنچه در مدرسه به شاگرد ارائه می شود بايد برای او 

باشد برانگيزنده نتيجه در و درک وقابل معرفت تشکيل تشکيل معرفت و .قابل درک و در نتيجه برانگيزنده باشد
ايجاد آگاھی واقعی در شاگردان مستلزم برخورد مستقيم 

ت ا ا آن ل د کت شا ائل ا .آنان با مسائل و مشارکت در حل آنھا استآنان



جريانھای تربيتی در اين ديدگاه از طرفی بايد عادت به 
مطالعه،مشاھده،آزمايش و استفاده از منابع را در 
رشاگردان به وجود آورند و از سوی ديگر آنھا را به ر ز ر ر
تفکر، تخيل خالق ،ارزشيابی و قدر دانی از امور 

نمايد ھدايت .مختلف ھدايت نمايدمختلف



ط ا ا گ اق گا ا تربيت از ديدگاه واقعگرايان طبيعیت

-با توجه به آنکه واقعگرايان طبيعی انسان را موجودی
زيستی اجتماعی معرفی می کنند عقيده دارند که تربيت
رعبارت است از آماده ساختن انسان برای زندگی در ی ز ر ز ر
جامعه و پيش از آنکه يک عمل ساختگی يا تصنعی 

است طبيعی عمل يک .باشد يک عمل طبيعی استباشد



واقعگرايان طبيعی اگرچه به انتقال معلومات و اطالعات و 
ا شاگ ف اط انظ نگ ف ا اث کل به طور کلی ميراثھای فرھنگی و انظباط فردی شاگردان ط

توجه دارند ليکن عنايت چندانی به رشد ذھنی آنان نشان 
ا فقط ک ا ل ا ذ گ ا آ آنھا می گويند ذھن عاملی است که فقط امور.نمی دھند

محسوس و اطالعات مربوط به اين امور را جمع آوری و 
ک قث ا ا ا ا ل ا ا ا ا استفاده از اصول و ابزارھا يی مانند تقويت،.ثبت می کند

تجزيه فرايند يادگيری به رفتارھای مقطعی و توجه به 
گ جنبه ھای مشاھده پذير از ويژگيھای عمده نگرش تربيتیگ

.آنھا است



ت ا ش ا شناخت شناسی و تربيتش

شناخت شناسی واقع گرايان
واقعگرايان عقيده دارند آنسوی جھانی که ادراک می کنيم 
بپردازيم آن دوباره خلق به خود ذھن در که نيست .   جھانی نيست که در ذھن خود به خلق دوباره آن بپردازيمجھانی

جھان ھمانی است که ھست و انسان برای شناسايی آن 
د بگي ی يا د خ ب ا ت ا از نبايد ي يعنی.بايد از حواس و تجارب حسی خود ياری بگيرد

دانش ھا دربارۀ جھان از انديشه و پندار ما سرچشمه نمی 
آ ل ا ا ا ا ً ا ا ا لک .گيرد بلکه اساسا ً از حواس ما حاصل می آيدگ



ط ا ا گ اق ا ش ا شناخت شناسی واقعگرايان طبيعیش

اکثر واقعگرايان طبيعی با بيان اينکه ما مستقيما ً خود اشيا 
و امور و پديده ھا را درک می کنيم و وجود برون
رذھنی حقيقی است و فکر و ذھن ما خالق يا مفسر آن ر ی ی
نيست سعی دارند خاطر نشان سازند که معرفت و 
ً دقيقا کنيم می زندگی آن در که جھانی از ما شناخت ما از جھانی که در آن زندگی می کنيم دقيقا شناخت
.مطابق آن است و صرفا ً نيز محصول حواس ھستند



قل ت ا ا گ اق ا ش ا شناخت شناسی واقعگرايان تعقلیش

آنھا ضمن پذيرفتن امکان شناخت نفس امر تأکيد می کنند 
. که شناخت نمی تواند يک امر صرفا ً مادی باشد

یشناخت حسی تنھا محسوس مادی را ادراک می کند و ر ر ی
ھرگز نمی تواند مفھوم نيستی را ھمانند مفھوم ھستی 

کند يکدرک به را مفھوم دو ھر عقل که صورتی در در صورتی که عقل ھر دو مفھوم را به يک.درک کند
عالوه براين عقل قدرت شناخت کلی .اندازه می شناسد

د دا ز ن .را نيز داردا



ت ا ا گ اق ا ش ا شناخت شناسی واقعگرايان در تربيتش
تفاوتھايی که در شناخت شناسی واقعگرايان طبيعی و 

متعقلی به آنھا اشاره شد در تربيت و بويژه در نحوه تعليم  ی
شاگردان در اين ديدگاھھا نيز تفاوتھايی را باعث شده 

.است
امروز بيشتر واقعگرايان طبيعی در تربيت کودکان از 
برند می سود رفتارگرا روانشناسان نظرھای نقطه نظرھای روانشناسان رفتارگرا سود می برند نقطه

يادگيری در اين ديدگاه چيزی جز ايجاد ارتباط ميان 
ھمين و نيست رويدادھا بودن ھمجوار يا ھا پديده ھا يا ھمجوار بودن رويدادھا نيست و ھمين پديده

ھمجواری يا ايجاد ارتباط باعث می شود که ما چيزی 
بگيريم ياد .را ياد بگيريمرا



ھدف اساسی از ارائه مواد درسی آن است که شاگردان با 
خواندن آنھا و دست زدن به تجربه در مورد آنھا برای 
تربيت خود اجتماعی و طبيعی محيط با شدن سازگار شدن با محيط طبيعی و اجتماعی خود تربيتسازگار

.شوند
ا ژگ ا گا ا ا شناخت در اين ديدگاه نسبی است و ويژگيھای حسی ھرش

.فرد در چگونگی کسب شناخت او مؤثر ھستند



لق ت ا ا گ اق گا ا تربيت از ديدگاه واقعگرايان تعلقیت

واقعگرايان تعلقی با توجه به نقش خاصی که برای عقل در 
شناسايی انسان قايل ھستند بيشتر از محرکھا و پاسخھايی 
رکه در ديدگاه قبلی مورد تأکيد بودند به ادراکات و استنباط  ر ی ر

. ھايی که انسان از محيط اطراف خود دارد توجه دارند



ت ت ھدف و محتوی تربيتف

در تعيين محتوی تربيت ميان دو طرز تفکر واقع گرايانه 
تفاوت چندانی مشاھده نمی شود تفاوت آنھا بيشتر در

.روش است



ا ت ا :مواد درسی عبارتند ازا

ابزارھای تفکر و تفاھم شامل١.
زبان مادری و زبانی که بتوان به وسيله آن با افراد •

ساخت برقرار تفاھم بومی جامعه بومی تفاھم برقرار ساختجامعه
زبان کمی تا بتوان به وسيله آن يافته ھا علمی را در •

ف ل قا گا ا ک ک ا ا مقياس جھانی عرضه کرد که برای ھمگان قابل فھمق
باشد

زبان ھنر برای تلطيف عواطف و احساسات شاگردان•



علوم طبيعی و تجربی. ٢
علوم مربوط به تحليل جامعه انسانی. ٣



ت ا روشھای تدريسش
روشھای تدريس مکتب واقعگرايی مبتنی بر مشاھده ،   

آزمايش و تجربه و حل مسئله و تعقل است و از يافته ھای 
ھر دو گروه روانشناسان رفتارگرا و روان شناسان 

آنچه که به نحو بارز در کاربرد .شناختی سود می جويند وي ی و ری ر ر رز و چ
اين روشھا مشخص است ،معلم در فرايند تربيت نقش 
فعاليت به شاگردان تشويق ضمن و دارد فعالی و يعمده ن ب  ر ويق  ن  ر و  ی   و 
ھای کالسی و فراھم کردن امکانات و کشف حقايق از 

ً شخصا را آنھا راھنمايی و شخصی،ھدايت تجارب ھ ر   طريق يی  ي و ر ی رب  ج ريق 
بطوری که می شود از آن بعنوان يک .به عھده می گيرد

برد نام محور معلم .مکتب م بر ور  م  .ب 



ت ا ش ش ارزش شناسی و تربيتا
ارزش شناسی واقع گرايان

صورت اساس در بنيادی ارزشھای اينکه در واقعگرايان در اينکه ارزشھای بنيادی در اساسی صورتواقعگرايان
به اعتقاد آنھا ارزشھا .ثابتی دارند با ھم تفاوت نظر دارند

ا ا ا قل ً ال کا ا اش ا .ھمانند ساير اشيا ،کامال ً مستقل از ما وجود دارندا
تفاوت مورد اين در طبيعی و تعقلی واقعگرايان بين وآنچه ور  ين  ر  ی  بي ی و  ن  ي ر چ بين و

تغيير در .ايجاد می کند موضوع تغيير ارزشھا است 
ً دقيقا علم يا طبيع واقعگرايان سوی از گذاری ارزش گذاری از سوی واقعگرايان طبيعی يا علمی دقيقا ارزش
. از طريق تغيير در خود ارزشھا تفسير و تبيين می شود



اگر موقعيت تغيير کند و اشيا و اعمال مربوط بی فايده 
بنابراين ارزشھا.شوند ارزشھا نيز تغيير خواھند کرد

.اموری نسبی و تغيير پذيرند ر پ ر ی ر
اما واقعگرايان تعقلی معتقدند که برای ارزشھا در جھان 

د دا د ھاي د انشال ان ابطه د ا آن يشه ريشه آنھا در رابطه انسان و.شالوده ھايی وجود دارد
.اشيا قرار گرفته است



ت ا ا گ اق ا ش ش ا تأثير ارزش شناسی واقعگرايان در تربيتتأث

تربيت از ديدگاه واقعگرايان طبيعی
واقعگرايان طبيعی يا علمی به منظور تربيت انسان توصيه 
ارزش دارای او طبيعت با سازگار ھرچيز که کنند می کنند که ھرچيز سازگار با طبيعت او دارای ارزشمی

غايت تربيت اين است که انسان بر اساس مقتضيات .است
کند زندگ ت تطبي به اخالق ال اع تبليغ ل کا کار معلم تبليغ اعمال اخالقی به صورت .طبيعت زندگی کند

مجموعه ای از اوامر و نواھی که مخالف با حيات طبيعی 
ظ ل بلکه وظيفه او فراھم کردن زمينه ھايی.انسان باشد نيست

.است که شاگردان به مقتضای اميال طبيعی خود عمل کند



قل ت ا ا گ اق گا ا تربيت از ديدگاه واقعگرايان تعقلیت

واقعگرايان تعقلی با الھام از اعتقاد به ثابت بودن ارزشھای 
بنيادی و ترکيب انسان از روح و جسم اظھار می دارند
رکه تربيت اخالقی شاگردان شامل آراستن آنھا به فضايل ر ی ر

از نظر آنان غايت فعاليتھای انسان سعادت .معنوی است
برای کامل فرايند يک ھمانند واقع در سعادت و است و سعادت در واقع ھمانند يک فرايند کامل برایاست

معلم با تربيت نفس و به .يک انسان عاقل تلقی می شود
ا آن دان شاگ دادھا ت ا ا انا ت ه ھ اندن ت ل فعليت رساندن ھمه تواناييھا و استعدادھای شاگردان آنھا ف

.را منظم بار می آورد



ف فل ا گ اق ا نقد و بررسی تربيت بر پايه واقعگرايی فلسفیق

بررسی تربيت بر پايه واقعگرايی بايد از دو ديدگاه مھم اين 
مکتب فلسفی يعنی واقعگرايی تعقلی و طبيعی انجام گ

ديدگاه اول که متاثر از نظريات ارسطو است انسان .گيرد رر ر ز ر
را به صورت يک کل مادی و معنوی در نظر دارد و 
حس و گرايان تجربه نظريات از متاثر که دومی ديدگاه دومی که متاثر از نظريات تجربه گرايان و حسديدگاه

گرايان است او را به صورت موجودی زيستی و اجتماعی 
د انگ ان ان ا ژگ ت ت ند ا ف ن ا نا بنابراين فرايند تربيت و ويژگيھای انسانھای.می نگرد

.تربيت شده در مکاتب مذکور متفاوت از يکديگرند



نظام تربيتی مبتنی بر اين مکتب دارای محاسن و معايبی 
از عمده ترين محاسن اين مکتب توجه به تجربه و.است

زمشاھده به جای انباشتن ذھن دانش آموز از محفوظات ز
است که از اين رھگذر دستاوردھای ارزنده ای به دنيای 
معايب ترين عمده از و اند داشته عرضه بشريت و علم و بشريت عرضه داشته اند و از عمده ترين معايبعلم
آنھا که بيشتر متوجه واقعگرايان طبيعی است اعتقاد به 

ت ز ان ان تدن ا ا دن ک تلق ا ت ا اجتماعی تلقی کردن او است -مجبور بودن انسان و زيستی
.که نھايتاً منجر به تربيت انسانھای تک بعدی شده است 



شش تگفتا ا گ ا ماده گرايی و تربيت:گفتار ششم

ھدف کلی
آشنايی با فلسفه تربيتی ماده گرايان ديالکتيکی در مورد 

و تفکرات بر آن تاثير و ارزش و ھستی،شناخت و ارزش و تاثير آن بر تفکرات و ھستی،شناخت
کردارھای تربيتی و توانايی نقد و بررسی اين فلسفه و 

ت ا آن بر بتن تربيت .رفتارھای تربيتی مبتنی بر آن استرفتارھای



بنيانگذار مکتب ماترياليسم ديالکتيک کارل مارکس با 
او که بيشتر در کسوت يک .ھمکاری فردريش انگلس بودگ

راقتصاد دان و يک جامعه شناس و در نھايت يک فيلسوف 
اجتماعی در آمده بود ماترياليسم تاريخی را پايه گذاری 

ماترياليسمکرد يعنی نظام اين فلسفی بنيانگذار درحاليکه درحاليکه بنيانگذار فلسفی اين نظام يعنی ماترياليسم .کرد
عقايد مارکس و .ديالکتيک در شکل اساسی آن انگلس بود

فت گ ا ق ا د تف د ن لن ط ت دھا انگلس بعدھا توسط لنين مورد تفسير دوباره قرار گرفت و انگل
.به صورت زيربنای ايدئولوژيکی حزب کمونيست در آمد



ت ا ش ھستی شناسی و تربيتت

ھستی شناسی ماده گرايان
در ھستی شناسی ماده گرايان ،اساس و حقيقت جھان،ماده 

ندارداست وجود جھان در مادی غير چيز پديدهھيچ پديده.ھيچ چيز غير مادی در جھان وجود ندارد.است
ھايی مانند روح،حيات و تفکر و شعور نيز شکلی از 

تند ھ غزاد ادی د ت اليت ف ل ا انديشه تفک تفکر و انديشه حاصل فعاليت توده مادی مغز .ماده ھستند
برابر ھم نھادن آگاھی و شعور و ماده فقط از .می باشد

ظ ل گ ظ لحاظ شناخت شناسی ارزش دارد وگرنه از لحاظ ھستیل
.شناسی تنھا ماده می تواند وجود داشته باشد



پايه ھای اصلی ھستی شناسی ماده گرايی ديالکتيکی را 
:چھار اصل تشکيل می دھد

تکاملی١. حرکت حرکت تکاملی١.

تضادھای تکاملی٢.

جھشھای تکاملی٣.
ھا۴ پديده عمومی ھمبستگی ھمبستگی عمومی پديده ھا۴.



ا ا گ ا گا ا ا انسان از ديدگاه ماده گرايانا

از ديدگاه ماده گرايان انسان جزئی از جھان مادی و به صورت 
ا ت ا ً ذاتا ک ا ت ا گا ارگانيسم زنده يا موجودی زيستی است که ذاتا ً اجتماعی میا

يعنی ساختمان بدن انسان از ماده زنده تشکيل يافته .باشد
نا نش ان ل ل ا ززن ن يعنی چيزی.زنده بودن او دليلی بر روحانی بودنش نيست.است

آنچه به عنوان روح .به نام روح در وجود انسان ھستی ندارد
ف ک ک ت ا آگا ا ش ش شناخته می شود شعور يا آگاھی است که يک پديده فرعی بهشناخت
بنابراين .شمار می رود و بدون تن نمی تواند وجود داشته باشد

ا ک لک کن ت ا ا ان ت ن آگا ا شعور يا آگاھی نمی تواند ماده را تعيين کند بلکه برعکس مادهش
.تعيين کننده آنھا است



ماده گرايان بر اين اعتقاد اند که چون جامعه زير نفوذ قانون 
دياليکتيکی تکامل قرار دارد،به ناچار برای بازگشت بهگ

اين دگرگونی در شکل.اين يگانگی بايد دگرگون شود ر ری ی ر
پيکارھای طبقاتی در جامعه آشکار می شود که نتيجه آن 
يعنی آن زيربنای دگرگونی طريق از جامعه دگرگونی جامعه از طريق دگرگونی زيربنای آن يعنیدگرگونی

.دگرگونی اقتصادی است



حاصل نھايی اين تضادھای طبقاتی در اجتماع بازگشت به 
نظام اشتراکی اوليه و پيدايش خودآگاھی واقعی يعنی من گ

اين جبر تاريخ است و تاريخ.اجتماعی در انسان است ر خی ر خ ر ر
جبراً  به سوی يگانگی اجتماعی سير می کند و 

اشتراکی صورت به ابتدا از که را انسانی ً ضرورتا  انسانی را که از ابتدا به صورت اشتراکیضرورتا
زندگی می کرد به سوی جامعه اشتراکی کمونيسم سوق 

داد اھد .خواھد دادخ



ت ا ا گ ا ا ش ت تاثير ھستی شناسی ماده گرايان بر تربيتتاث

با توجه به نگرش ماده گرايان به ھستی و انسان،چنين 
استنباط می شود که يک مربی پيرو اين مکتب بر آن

ماست که کودک از آغاز زندگی تا پايان مرحله رشد تمام  ر ر پ ی ز ز ز
مراحلی را که جانداران در تاريخ تکامل خود و انسان 
تکامل تاريخ در زيستی تکامل بر عالوه خاص طور به طور خاص عالوه بر تکامل زيستی در تاريخ تکاملبه

يعنی کودک .اجتماعی خود پيموده است تکرار می کند
کند آغاز ا د خ شد اد د که ھنگا از ھنگامی که در رحم مادر رشد خود را آغاز می کنداز

به ترتيب مراحلی را که طی قرون و اعصار برای 



تکامل پيموده است طی می کند و سرانجام به شکل انسان 
پس از بدنيا آمدن به مدد تربيت از .درآمده و بدنيا می آيد

یھمه مراحلی که بشر در جريان تکامل اجتماعی خود ر ر ر ی ر
طی کرده است می گذرد و با انسانھای جامعه خويش 

گردد می .ھماھنگ می گرددھماھنگ



نقش .مدرسه مخلوق اجتماع است و بايد در خدمت آن باشد
ل ت ا ا ا اف اخت ا مھم مدرسه آماده ساختن افراد جامعه برای توليد جمعیآ

رشد کامل انسان ھم در گرو تحقق اين ھدف است، .است
ا ا ا ل کا ش ا کت ا ک مفھومی که در اين مکتب از رشد کامل انسان به عنوان ف
يک ھدف نھايی از تربيت لحاظ می شود اين است که 
ک ش ا اطال ش ا ط ا شاگردان به طور نسبی دانش و اطالعات بيشتری کسب شاگ

کنند و در نھايت به صورت افرادی چند پيشه در آيند 
ل ل ط بدان سان که بتوانند در خطوط توليدی مختلف انجامط

.وظيفه کنند



. تربيت در اين مکتب بر اساس سه عامل استوار است
به اين ترتيب که طبيعت و منابع.طبيعت ، کار و جامعه

رطبيعی را بايد شناخت و آنھا را مھار کرد تا با کار بر ر ر ر ر ر ی
روی آنھا اين منابع را برای تامين آسايش عمومی و رفاه 

داد قرار استفاده مورد درکجامعه بايد شاگرد بنابراين بنابراين شاگرد بايد درک.جامعه مورد استفاده قرار داد
کند که شناخت طبيعت به اين منظور نيست که ما را در 
ا ختن انگ ا لکه ازند گ نظ ات مطالعات نظری سرگرم سازند بلکه برای برانگيختن ماطال

.برای کار می باشد



ت ا ش ا شناخت شناسی و تربيتش
ايان گ اد شنا شناخت شناسی ماده گرايانشناخت

شناخت در مکتب ماده گرايی ھمانند مکتب واقعگرايی طبيعی متکی 
ا ا ا ا ش ا ا گ ا ا ا بر حس گرايی است يعنی ماده گرايان نيز شناخت انسان راگ

حاصل دريافتھای حسی می دانند و برای معرفت ماھيت تجربی 
ل اقا ش ل قا ا ا ا آ ظ ا از نظر آنھا ھر پديده ای در جھان قابل شناخت تجربی .قايل ھستند

است و انسان می تواند در حد توانايی و قدرت حواس و شيوه 
ا ش ا ا ا ت ا تشا ا اش ا ا زيرا جھان ناشناختنی .مشاھدات و تجربيات خود جھان را بشناسد

نيست و اگر ابزارھای دقيق علمی در خدمت حواس انسان باشند 
ن ا ت ک نا آن ا ا قت ق ان .می تواند حقيقت امر را آنچنان که ھست دريابندت



در نظريه شناختی ماده گرايان دياليکتيکی ادراک به دو 
اولی احساس که انعکاس مستقيم.بخش تقسيم می شود

مواقعيت است و دومی مفھوم که انعکاس غير مستقيم آن ر م ی
برای انتقال از احساس به مفھوم عامل زندگی .می باشد

دانند می مؤثر را زبان و دراجتماعی ترتيب اين به به اين ترتيب در.اجتماعی و زبان را مؤثر می دانند
تفسير و تبيين فلسفی شناخت به اين اعتبار که فلسفه آنھا 

ک ژ ل ز ف ک ز ف ط ا ان ه ت ا علمی است به بيان روابط فيزيکی و فيزيولوژيکی ول
.جامعه شناختی می پردازند



ت ا ا گ ا ا ش ا ش تاثير شناخت شناسی ماده گرايان بر تربيتتاث

با توجه به نگرش ماده گرايان به شناخت و تبيينی که از 
در ھم آنان ديدگاه از نيز تربيت دارند شناخت جريان شناخت دارند تربيت نيز از ديدگاه آنان ھم درجريان

عقيده طرفداران به.روش و ھم در محتوی علم گرا است
ت ا ل ق ط از ت ا فت ش زا ا ل کت اين مکتب علم ابزار پيشرفت است و از طريق علم استا

که می توان بر پندارھای متافيزيکی خط بطالن کشيد و به 
علم در نظر آنان به معنای کسب دانش .حيات آن خاتمه داد

.  يقينی است نه سير در پندارھای صوفی مآبانه ی و ر پ ر ير ی ي ي



ماده گرايان دياليکتيکی برای تربيت نيروی خارق العاده 
کنن ت ل تکا ش ل ا ا ا تن ل قايل ھستند و بر اساس اصل جھش تکاملی تعيين کنندهقا

بودن عامل توارث را نفی می کنند و ابراز می دارند که 
ل کات تق ا ا آنچه برخی از مربيان معتقد به مکاتب غير علمی بهآ

عنوان ھوش طبيعی و استعداد ذلتی تلقی می کنند بر 
ا گ ا آ ط ا تربيت .خاسته از محيط و نتيجه آموختن و يادگيری استا

عبارت از ايجاد تغييرات مطلوب در رفتار مطلوب در 
زمان و مکان معين شاگرد است نه تغيير در محتوياتگ

.رفتار نيز يعنی فعاليت کلی ارگانيسم.ذھنی او



طرفداران اين نوع تربيت مدعی ھستند که کودک در ھمان 
دوره اول کودکی با بازتابھای شرطی که خود نوعی
ريادگيری ساده است و می توان آنرا زير ساخت اعمال ز ر ی ر

ھمين بازتابھای .پيچيده ديگر دانست روبرو می شود
و يافته افزايش رشد قانون با ھماھنگ وقتی شرطی وقتی ھماھنگ با قانون رشد افزايش يافته وشرطی

پيچيده تر شوند انسان می تواند کليه امور زندگی را 
د گ کا ا ا آن ً ال زد .بياموزد و عمال  آنھا را بکار گيردا



ت ت ھدف و محتوی تربيتف

با توجه به آنچه ذکر شد ھدف و محتوی برنامه تربيت 
براساس پيش فرض معروف مارکس يعنی يکسان بودن 

اجتماعی-موجود طبيعی و موجود اجتماعی يا زيستی ی ز ی یی
بودن انسان ازيک سو و استقرار نظام اشتراکی کمونيسم 
در و توليد ابزار بر خصوصی مالکيت رفتن ميان از و از ميان رفتن مالکيت خصوصی بر ابزار توليد و درو
نتيجه آن از ميان رفتن از خود بيگانگی انسان از سوی 

د ش ن ت گ .ديگر تعيين می شودد



در برنامه درسی مدارس مبتنی بر اين مکتب
رياضيات برای کمک به رشد تفکر دياليکتيکی ارائه  ١.

شود می شودمی
فيزيک برای ايجاد توانايی در شاگرد که بتواند جھان ٢.

ا ش ا ط ا ا مادی را به صورت مجموعه ای مرتبط با ھم بشناسدا
که تابع قوانين خاص خودش می باشد نه تابعی از 

ذھنيات شخصی و فردی او



زمين شناسی برای شناسايی منابع زمين و استفاده از . ٣
آن در جھت منافع جامعه و مھمتر از آن برای نفی اين
یتفکر که جھان مخلوق قدرت الھی است آموخته می ی ر ر

.شود
يات۴ ً ال ا که يدھد نشان دان شاگ به شنا ت زي زيست شناسی به شاگردان نشان ميدھد که اوال  حيات.۴

پديده ای تصادفی بوده و از تراکم تغييرات کمی و تحول 
به کيفيت جديد و به صورت خود به خود بوجود آمدهآ

ثانيا ً شخصيت انسان محصول.است و خالقی ندارد



تکامل تاريخی جامعه است و ايده آلھا و مسائل خاص 
روحی و مذھبی نقش چندانی در آن ندارند

طوری۵ درس اين که است اين تاريخ تدريس از منظور منظور از تدريس تاريخ اين است که اين درس طوری.۵
تنظيم و تعليم شود که دانش آموزان را به برتری سير 

يخ تا ل تا يان د ني ک نظا صعودی نظام کمونيسم در جريان تاملی تاريخ و دی
انحطاط و سير نزولی نظام سرمايه داری متقاعد کند و 
ل آ ل ل ل بذر احترام و تجليل از پرولتاريا و رھبری آنرا در دلذ

برای تعيين اين ھدف آموزش فنی و .آنھا بارور سازد



.حرفه ای نيز در برنامه مدارس پيشبينی می شود
و برای تلطيف عواطف شاگردان برنامه ھای ھنری و . ۶

نمايش و جھان،موسيقی،ھنر و ملی ادبيات قبيل از ادبی از قبيل ادبيات ملی و جھان،موسيقی،ھنر و نمايشادبی
.نيز تدارک ديده می شود... و



ت ا روشھای تدريسش

دستگاه گيرنده١.

دستگاه پاسخ دھنده٢.
عصب٣ تگاه د دستگاه عصبی٣.

به طور کلی روشھای تدريس در اين مکتب تابع ھمان 
روشھای تجربی است که روانشناسان تجربی آنھا را 
کرده توصيه معلمان به کاربستن منظور به و رآزموده ي  و ن  ن ب  رب ور  و و ب  ز

در اين مکتب نظارت و ارزشيابی کار مدارس و.اند 



مسئوليت اداره و حفظ انظباط داخلی مدارس به عھده 
معلمان محول می شود و از اين لحاظ می توان گفت که گ

.شيوه تربيتی آنان نيز معلم محور است م ی



ت ا ش ش ارزش شناسی و تربيتا

ارزش شناسی ماده گرايان
بر پايه ماده گرايی تاريخی يا ديالکتيکی،زير بنای حرکتگ

ختاريخ ،اقتصاد است که پيوسته در حال دگرگونی است
اين پويايی به ويژه در مورد تاثير بنيادھای اقتصادی.

بنابراين از نظر آنھا،خير و .در ارزشھا نيز صادق است
شر،نيک و بد،زيبايی و زشتی و بطور کلی ارزشھا 
یامور بيرونی و نسبی ھستند که تابع شرايط محيطی و ع ی ی

اجتماعی می باشند لذا ھيچگونه قانون اخالقی جاودانی 
.وجود ندارد ر و و



در اين مکتب ھمانطور که محتوی آگاھی و شناخت مبتنی 
بر تجربه است ارزشھا و شناخت آنھا نيز حاصل تجربه 
زمی باشد و انسان آنھا را بر حسب نيازمنديھای اقتصادی  ر ر ی

.خود می آموزد



ماده گرايان درمورد ارزشھای زيبايی شناسی ھم اظھار 
می دارند که علت و پايه زيبايی در خود اشيا و امور و
مپديده ھا است و ما با تجربه عينی آنھا را در می يابيم ی ر ر ی ر پ

يعنی مبانی ارزيابی زيباشناسانه ما خود اشيا و امور .
زيبا را امری يا چيزی که انگيزند می بر را ما و ھستند و ما را بر می انگيزند که چيزی يا امری را زيبا ھستند

.  يا زشت بناميم



ت ا ا گ ا ا ش ش ا تاثير ارزش شناسی ماده گرايان بر تربيتتاث

با توجه به اينکه زيربنای ارزشھا را در نظام تربيتی ماده 
گرايی اقتصاد تشکيل می دھد اصوال ً نظام تربيتی آنھاگ

رطوری طراحی می شود که انسان را برای تسلط بر ر ر ی ی ر ر
طبيعت و استفاده از محيط مادی آماده کند و زمينه الزم 

گردد فراھم کمونيسم شدن پياده و گيری شکل . برای شکل گيری و پياده شدن کمونيسم فراھم گرددبرای
تربيت بيشتر از آنکه جنبه فردی داشته باشد جنبه 

ت ا ت خد زان ه د ف ھ ا ت ا د دا ا ت اجتماعی دارد و اعتبار ھر فرد به ميزان خدمتی استا
.  که می تواند برای جامعه انجام دھد



چھار شناسی ارزش اين بر مبتنی رتربيت ی چھ رزش  ين  ی بر  ب ربي 
ويژگی عمده دارد

تربيت در خدمت حکومت و سياست١.

تلفيق کار و آموزش٢.
کارگر٣ طبقه مطلق رھبری ھدايت تحت تربيت تربيت تحت ھدايت و رھبری مطلق طبقه کارگر٣.

تربيت بر محور جامعه و انسان۴.



در مورد آموزشھای ھنری نيزآنھا ھنر را به مثابه ابزاری 
برای تحقق جامعه ايده آلی خود تلقی کرده و در آموزش 
رآن به شاگردان سعی وافری دارند آنھا معتقدند که تلطيف  ر ی ر

عواطف و پرورش روحيه تجليل از ھنر در خدمت 
مد بايد ھنر آموزش در که است اھدافی از پرولتاريا از اھدافی است که در آموزش ھنر بايد مدپرولتاريا

.نظر باشد



گرايی ماده مبنای بر تربيت بررسی و يینقد ر ی   ب ربي بر  ی   و برر
ديالکتيکی

تربيت مبتنی بر اين مکتب با وجو آنکه در شناخت منابع 
گ مادی زندگی انسان و به خدمت گرفتن آنھا به نفع جامعه گ

رموفقيتھايی کسب کرده است اما در نھايت نتوانسته  ر ی
انسان را اقناع کند زيرا انسان معتقد به اصالت ماده نمی 

ماھيت خالف اين و رود فراتر مادی زندگی از تواند از زندگی مادی فراتر رود و اين خالف ماھيتتواند
اصول اعتقادی آنھا .جستجوگر و معنوی انسان است

د ھ تفک ز ط ن ا که ت ا ان ا ف اشکاالت ا دارای اشکاالت فراوانی است که اين طرز تفکر ھم دردا
ھستی شناسی ھم در شناخت شناسی و ھم در ارزش



شناسی دارای کاستی ھايی است که نمی توان يک تربيت 
تغييرات .صحيح را بر مبنای آن برای انسانھا تدارک ديد

راخيری که در جوامع سوسياليستی فعلی در حال شکل ی ی ع ر ر
. گيری است خود دليل بارزی بر اين ناتوانی است



فت تگفتا ا گ ل عمل گرايی و تربيت:گفتار ھفتم

ھدف کلی
آشنايی با مبانی فلسفه عمل گرايی و تربيت مبتنی بر آن و 
قوت و ضعف نقاط کشف و بررسی و نقد توانايی کسب توانايی نقد و بررسی و کشف نقاط ضعف و قوت کسب

.   فلسفه تربيتی عمل گرايی



تفکر عمل گرايانه يا فلسفه عمل گرايی در آمريکا شکل 
گ گرفت و بزودی در انگليس و آلمان وسپس در بقيه نقاط گ

.اروپا طرفداران زيادی پيدا کرد ر پ ز ر ر پ ر
پراگما يک واژۀ يونانی به معنی کار يا کار و عمل 

ت ا ند اید فه فل نيز اي گ ل ع يا اتي اگ پ پراگماتيسم يا عمل گرايی نيز فلسفه ای.سودمند است
است که در پاسخ اين پرسش که معيار حقيقی بودن يک 

گ لق . سودمندی در عمل:قضيه چيست؟می گويد



 ١٩عمل گرايی در واقع يک جريان فکری آمريکايی قرن 
گ وی می گفت ما نبايد.است که بوسيله پيرس تنظيم شد

برای اينکه به حقيقت.بيھوده در پی نايافتنی ھا بگرديم م ر ی پی رر
اشيا و امور پی ببريم بايد درمورد تاثير عملی و نتيجه 

کنيم تحقيق دارند ما برای آنھا که جيمزای ويليام ويليام جيمز .ای که آنھا برای ما دارند تحقيق کنيم
نظريات پيرس را توسعه داده اظھار داشت ھرچه در 

ا زندگ ا اگ د گذ ا ن د ن محيط بيرونی و درونی ما می گذرد اگر برای زندگی ما ط
.سودمند باشد حقيقت دارد



جان ديوی نيز انديشه ھای جيمز را با ماده گرايی علمی 
پيوند داد و بيان داشت که ھيچگونه شناخت واقعی بهگ

یغير از شناختی که با روش تجربی علوم طبيعی بدست م ی ر ر ی ز ر
.آمده باشد وجود ندارد

ياض فيزيک عل ای فت پيش تاثي ت ت بيشت پيرس بيشتر تحت تاثير پيشرفتھای علم فيزيک و رياضیپي
فلسفه جيمز بيشتر جنبه شخصی و روان شناختی و .بود

ث ديوی ھم بيشتر تحت تاثير پيشرفتھای.حتی دينی داشت
.جامعه شناسی و زيست شناسی قرار داشت



ريشه ھای فرھنگی رشد و توسعه چنين تفکری در آمريکا 
بيشتر به نحوه تشکيل و توسعه اين کشور مربوط می

یشود که پس از برخورد مھاجران اروپايی با اين  پ ر ر ر ر ز پ
سرزمين جديد و کوشش برای ساختن جامعه ای بدون 

است گرفته شکل سابقه و گذشته .تاريخ گذشته و سابقه شکل گرفته استتاريخ
عامل ديگر توسعه و تحکيم مبانی فلسفه عملگرايی،تحرک 

کا آ ا ا .و پويايی اجتماعی در آمريکا بودا



اعتقاد به آزادی فردی و توجه به تاثير علوم و تکنولوژی 
در بھبود شرايط زندگی اھميت فوق العاده ای پيدا کردگ

مبه طوری که در نظر ساکنان آمريکا دموکراسی و علوم  ی ر ر ر ر ر
مھمترين وسيله برای پيشرفت افراد تلقی شد که پيشرفت 

دارد ديگری توسعه و رشد در ای عمده تاثير شايديکی شايد.يکی تاثير عمده ای در رشد و توسعه ديگری دارد
بتوان گفت که اين عامل در تشکيل و گسترش فلسفه 

داشت تاث گ د ل ا از ش کا آ د ا گ عمل گرايی در آمريکا بيش از عوامل ديگر تاثير داشتل



ت ا ش ھستی شناسی و تربيتت

ھستی شناسی عمل گرايان
مھمترين اصل در ھستی شناسی عملگرايان اصل تغيير 
تغيير حال در جھان در چيز ھمه آن مطابق که است که مطابق آن ھمه چيز در جھان در حال تغييراست

است و ھيچ چيز ثابت و واقعيت پايدار در جھان وجود 
د غايندا يت اق فه فل اين د تغيي ديگ ت عبا به به عبارت ديگر تغيير در اين فلسفه واقعيت غايی.ندارد

است و اين اصلی است که عمل گرايان بيش از اصول 
ل ل آ آ ديگر بر آن تاکيد دارند و آن را وسيله پيوند فلسفه خودگ

ريشه اين اصل را .با فلسفه يونانيان قرار داده اند



می توان در تعاليم ھراکليتوس و سوفيستھای ديگری نظير 
.پروتاگوراس جستجو کردگ



فلسفه عمل گرايی شکل ويژه ای در انديشه ھای جان ديوی 
فت گ طلقخ ژ گل ف فل فت ش ک ا او که شيفته فلسفه ھگل به ويژه مطلق.به خود گرفت

گرايی او شده بود به آن قسمت از فلسفه وی که به نفی 
ذ ا ا ا ا گ دوگانگی ميان جھان و انسان،عينيت و ذھنيت،روح وگا

. جسم و طبيعت و خدا می پرداخت بيشتر توجه داشت
ا ش ا ش ا ک اف زيرا درپی يافتن يک معيار و روش برای شناخت ا

حقيقت بود تا بتواند يک نظام وحدت يافته را که ھمه 
ل ل چيز در آن جای خود را داشته باشد به عالم فلسفه آ

لذا ماده گرايی علمی را با انديشه ھای جيمز.عرضه کند



پيوند داد و به اين ترتيب کليد اصلی نظريه فلسفی خود را 
اين کليد عبارت بود از رابطه ميان انسان و.پيدا کرد
.محيط او



ديوی با استفاده از دانش ھای تازه فراھم آمده و رشد يافته 
يعنی زيست شناسی و جامعه شناسی و با ٢٠اوايل قرن

یاتکا به منطق جديدی که از داروينيسم اجتماعی و  م ر ز
تفکرات شيللر نشأت گرفته و به منطق زيستی شھرت 

پرداخت خود فلسفه بنای ساختن به .داشت به ساختن بنای فلسفه خود پرداختداشت



تجربه در مفھوم وسيع آن اساس جھان شناسی عمل گرايی 
از نظر آنان تجربه شامل احساس،.را تشکيل می دھد

یادراک ، تفکر،قضاوت ، مقايسه، توصيف ،سير عقالنی  ر ر ر
بنابراين تجربه .و توجه به ارتباط امور با يکديگر است 

کرد محدود حسی ادراکات به توان نمی تجربهرا تجربه .را نمی توان به ادراکات حسی محدود کرد
. محصول تاثير متقابل فرد و محيط روی يکديگر است



معنای جھان برای انسان فقط تا آن حدی است که وی به 
گگ اگر جھان ھدفھا و غايتی داشته باشد.آن آگاھی پيدا کند

ربرای انسان اين ھدف و غايت پنھان است و آنچه را چ پ ر
.انسان نتواند تجربه کند در نظر او واقعی نخواھد بود



ا ا گ ل گا ا ا انسان از ديدگاه عمل گرايانا

انسان از ديدگاه عمل گرايان موجودی زيستی و در عين 
گ گ ارگانيسمی است فعال و تجربه گر.حال اجتماعی است
یکه تنھا در اجتماع و با تاثير و تاثر متقابل می تواند ر ر ع ر

او پيوسته در حال سازش دادن خود با محيط .زندگی کند
است خود با محيط کردن سازگار بهيا او استعدادھای استعدادھای او به.يا سازگار کردن محيط با خود است

.  تبع تاثيرات اجتماعی که می پذيرد نھايتی ندارد



عمل گرايان برای انسان اراده آزاد قايل نيستند و آزادی 
آنھا می.انسان را به صورت اميد و آرزو ترسيم ميکنند

رگويند ھر قدر انسان بر طبيعت پيرامون خود از طريق ز ر پ ر ر ر
علم و تکنولوژی تسلط يابد اميد و آرزوی او برای 

يابد می تحقق .آزادی تحقق می يابدآزادی



ت ا ا گ ل ا ش ت تاثير ھستی شناسی عمل گرايان در تربيتتاث

جريان تربيت به تبعيت از اصل تغيير امری متغير و نامعين  
گ گ بنابه مقتضيات ھر عصر و جامعه ای دگرگون می.است

ربه ھمين دليل ديوی آنرا اينگونه تعريف کرده .شود ر ر
تربيت عبارت است از بازسازی يا سازمان دادن :است

الزم توانايی و افزايد می تجربه معنای بر که تجربه مجدد تجربه که بر معنای تجربه می افزايد و توانايی الزم مجدد
.را به منظور ھدايت مسير تجربه بعدی فزونی می بخشد



آنھا ھدف تربيت را در خود تربيت جستجو می کنند و 
تعيين ھدف نھايی برای تربيت را امری بيھوده می

یتربيت در نظر آنھا عين زندگی است نه آماده شدن .دانند ز ر ر ر
برای زندگی و چون جريان زندگی مدام در تغيير است 

را رشد جريان تربيت برای ثابت ھدف انتخاب لذا انتخاب ھدف ثابت برای تربيت جريان رشد را لذا
.محدود می سازد



تربيتی اھداف انتخاب در آنھا که یاصولی ربي ب   ر  ھ  ی   و
:از آن پيروی می کنند عبارتند از

ھدف ھر فعاليتی در خود آن فعاليت است اما نتيجه يا ١.
معلول آن فعاليت در خارج آن

پذيرند٢. تغيير و انعطاف قابل اھداف ھمه ھمه اھداف قابل انعطاف و تغيير پذيرند٢.

ھدف وسيله ای است که به فعاليتھای فرد معنی می ٣.
بخشدش

تلقی محور کودک ً کامال تربيت يک گرايی عمل یتربيت ور  و  ربي    يی ي  ر ل  ربي 
.می شود



ت ا ش ا شناخت شناسی و تربيتش

شناخت شناسی عمل گرايان 
شناخت از نظر عمل گرايان تنھا با استفاده از روش حل 

و اطالعات از انبوھی آن و شود می حاصل مسئله حاصل می شود و آن انبوھی از اطالعات ومسئله
معلومات نيست که از طريق مشاھده بدست آمده باشد 
د ش ل ا ش ھ يق ط از که ت ا فت . بلکه معرفتی است که از طريق ھوشی حاصل می شودبلکه

مالک حقيقی بودن يک شناخت سودمند بودن آن در 
آ ل ل ط عمل است که از طريق حل مسئله به سودمند بودن آنل

م.پی می بريم پ



شناسی شناخت در مسئله حل ی روش ر   ل   روش 
:شناخت گرايان دارای مراحل زير است

برخورد با مسئله١.

پی بردن به وجود مسئله يا به وجود آمدن مشکل ٢.
آن٣ تعريف ئله م اي شنا شناسايی مسئله و تعريف آن٣.

جمع آوری اطالعات درمورد مسئله۴.

فرضيه سازی جھت حل مسئله۵.
ل۶ د ھا ه ض ف دن آز آزمودن فرضيه ھا در عمل۶.

حل مسئله٧.



ت ا ا لگ ا ش ا ش تاثير شناخت شناسی عملگرايان در تربيتتاث

عمل گرايان شيوه بحث گروھی را برای فراگيری مطالب 
.درسی يکی از مؤثر ترين شيوه ھای تدريس می دانند
رنقش معلم در اينجا اين است که موقعيتھای آموزشی را ی ز ر م

به گونه ای ترتيب دھد که شاگردان بتوانند تجارب خود 
کنند تر منظم و سرشارتر،پربارتر بتدريج بنابراينرا بنابراين.را بتدريج سرشارتر،پربارتر و منظم تر کنند

نقش معلم با بررسی عاليق و تجارب شاگرد و روش 
د ش شخ ا آن نا زش آ .  يادگيری و آموزش مناسب آنھا مشخص می شودادگ



يادگيری بايد از تجربه عادی و روزمره شاگرد سرچشمه 
البته اين سخن به اين معنا نيست که ھرکس بدون.بگيردگ

زتوجه به تجربه ھای ديگران به شناخت پديده ھا بپردازد پر پ ر ر
زيرا ما يافته ھای علمی را که حاصل تجربه انديشمندان 

آميزيم می در خود ھای تجربه با عملاست ترتيب اين به به اين ترتيب عمل .است با تجربه ھای خود در می آميزيم
گرايان به اصالت کودک در تربيت عقيده دارند و تربيت 

ت ا دک ک ت ت ا تآن ال ف ه کل ل ا ته ھ ھسته اصلی، کليه فعاليت.آنھا تربيت کودک محور است
.ھای تربيتی کودک و نيازھای فوری و عاليق اوست



ت مواد و محتوی درسا

عملگرايان روش حل مسئله خود را برای انتخاب محتوی 
انتخا ک ن گ کنن ت ز دروس نيز توصيه می کنند و می گويند که در انتخاب ن

.محتوی بايد به روش زير عمل کرد
انتخاب موقت موضوع درسی بر طبق معيارھای١.

معين
طرح فرضيه ای مبنی بر اينکه موضوع انتخابی ٢.

است مناسب خاصی منظور ھدف برای ھدف  منظور خاصی مناسب استبرای
تعيين شرايط آزمون فرضيه٣.



پيش بينی متون دقيق و عينی برای تعيين نتايج و . ۴
ارزشيابی آنھا

اينکه۵ کردن روشن منظور به فرضيه با نتايج مقايسه مقايسه نتايج با فرضيه به منظور روشن کردن اينکه.۵
فرضيه تا چه حد با ھدف و منظوری که داشتيم تطبيق 

.می کندکند
انتخاب محتوی نھايی. ۶



ت روش تدريسش

روش تدريس در نظر عملگرايان با ويژگيھای اساسی تفکر 
يکسان است و بھترين روش از نظر آنھا ھمان روش حل 

یزيرا از نظر آنھا اين روش نوعی آمادگی.مسئله است ی ر ر ز ر ز
آنھا توصيه می کنند که ھم معلم وھم .برای زندگی است

درسی محتوی سنتی ساخت از پيروی جای به بايد شاگرد بايد به جای پيروی از ساخت سنتی محتوی درسی شاگرد
متوجه معلوماتی باشند که مفيد بودن آنھا در حل مسئله 

ت ا د ات اث ه خا نظا از ئله ل ش روش حل مسئله از نظر .ای خاص به اثبات رسيده است
.آنھا قابليت کاربرد در تمام دوره ھای تحصيلی را دارد



ت ا ش ش ارزش شناسی و تربيتا

ارزش شناسی عمل گرايان
در ارزش شناسی عمل گرايان ميان بنياد ارزشھا و معيارگ

آنھا تفاوت قايل می شوند و بنياد آنھا را فعاليتھای فردی 
. و اجتماعی و معيار آنھا را سودمندی در عمل می دانند

چلذا ارزشھا در نظر آنھا نسبی است و ھيچ ارزش مطلقی 
بنابراين در تربيت اخالقی اصراری روی .وجود ندارد

مارزش خاصی ندارند و معلم را از تحميل ارزشھای خود  ی
به کودک بر حذر می دارند زيرا اين عمل را خالف 

.دموکراسی تلقی می کنند ی ی ی ر و



ديوی ارزشھا را به ارزشھای ذاتی و ارزشھای ابزاری 
ن ل قا ا آن ا شخ ک تفک ا ا کن تقسيم می کند اما تفکيکی مشخص ميان آنھا قايل نمیتق

با وجود آنکه تعريف ھر يک را مشخص می کند . شود
ت ا ق ش ا اگ ا آ ظ از نظر آنھا اگر ارزشی در موقعيت خاص و در تجربه .ا

نتايج رضايت بخش و سودمندی ببار آورد،به صورت 
آ ا ف اا لق ط ا ا با اين طرز تلقی از.مجوزی برای رفتار در می آيد

ارزشھا ھر ھدفی در نظام تربيتی عمل گرايان ارزش 
ابزاری دارد که ما را در رسيدن به ھدفھای ديگر ياری گ

.می دھد



ت ا ا گ ل ا ش ش ا تاثير ارزش شناسی عمل گرايان در تربيتتاث

در تربيت اخالقی عمل گرايان رابطه دانش و اخالق مھم 
تلقی می شود و تضادی ميان اميال و خواسته ھا و

بنابراين عمل بر.رغبت ھای فرد و اخالق نمی بيند ی ر رر ر
.مبنای آنھا را مجاز می شمارد



ا گ ل ا ت نقد و بررسی تربيت بر بنياد عمل گرايیق

تربيت بر مبنای عمل گرايی با وجود محاسنی که دارد 
از تن ا ا آن ا ک ت ا اشکاالت ا :دارای اشکاالتی است که اھم آنھا عبارتند ازا

معدم اعتقاد به ھدف ھستی و در نتيجه عدم تعيين ھدف• م
غايی برای تربيت

و• وجدان که انسان از زده عمل و ناقص سيمای ن وترسيم ن  وج ز  ل ز  ص و  ی  ي يم  ر
اخالق او تخت سيطره فرھنگ جامعه است

تطبيق• جای به حقيقت برای سودمندی مالک تعيين تعيين مالک سودمندی برای حقيقت به جای تطبيق •
انديشه با واقعيت بيرونی به عنوان يک مالک ارزشمند



تاکيد بيش از حد روی روش حل مسئله که تنھا می تواند •
موجب کسب نوعی خاص از معرفت يعنی معرفت

کارايی اين روش در کسب انواع ديگر.تجربی بشود ی رر ع ر ر ی ر
معرفت ھا مورد ترديد است

زش• ا يه نظ اي گ ل ع فه فل بخش ين انتقادت قابل قابل انتقادترين بخش فلسفه عمل گرايی نظريه ارزش•
شناسی آنھا است که ھمه چيز را نسبی تلقی ميکنند که 

گذا ا ا ا ا تاثير سوئی در تربيت انسانھا برجای می گذارداث



ھدف و وسيله را يکی تلقی می کنند و سلسله ھدفھا را •
بدون توجه به ناظر بودن آنھا به يک ھدف غايی تا

که مخالف روحيه ھدف.بينھايت قابل تداوم می دانند ی رم
جويی و آينده طلبی انسان است

عين• ت ب بيت ت دن ک تلق د د ا آن نظ نظر آنھا در مورد تلقی کردن تربيت بصورت عين•
زندگی نيز در عين داشتن عناصر مثبت قابل پذيرش 

زيرا مدرسه يک موقعيت مصنوعی است.کامل نيستل
که بوسيله جامعه سازمان داده می شود و نمی تواند 



.دقيقاً با مسايل زندگی واقعی تطابق يابد
باالخره تاکيد آنھا بر رشد اما بدون مشخص کردن جھت •

باشد تواند نمی مطلوبی چندان وا برشد،تاکيد ی  وبی  ان  ي چ .ر



شت تگفتا ال ا اسالم و تربيت:گفتار ھشتم

ھدف کلی
ايجاد آشنايی با مکتب تربيتی انسان ساز اسالم و مبانی 

اين تاثير و توحيدی بينی جھان يک عنوان به آن فلسفی آن به عنوان يک جھان بينی توحيدی و تاثير اينفلسفی
جھان بينی بر نمود عمل تربيتی به منظور کسب توانايی 

ل يک ان عن به د خ بيت ت ھای فتا تنظي در تنظيم رفتارھای تربيتی خود به عنوان يک معلمد
مسلمان



ت ا ش ھستی شناسی و تربيتت

ھستی شناسی اسالمی
کوشش در شناخت فلسفه اسالمی و درک حقيقت آن منوط 
کنون تا و است اسالمی مختلف ھای فرقه شناخت به شناخت فرقه ھای مختلف اسالمی است و تا کنونبه
فلسفه کاملی تحت عنوان کلی حکمت اسالمی تدوين 

ت ا بهنيافته تناد ا ين بيشت گفتا اين د دليل ين ھ به به ھمين دليل در اين گفتار بيشترين استناد به .نيافته است
خود قرآن کريم که منبع اصلی معارف اسالمی است 

.شده استا



در ھستی شناسی اسالمی ھستی مطلق ازآن خداوند است و 
.ھستی ھای ديگر مخلوق آيين وجود محسوب می شوندگ

یدر اسالم ھستی مساوی با ماده نبوده بلکه وجودھای م ر
ديگری نيز ھستند که غير مادی بوده و اعتبار ھستی 

نيست مادی ھستی از کمتر شناسیآنھا ھستی در جھان جھان در ھستی شناسی.آنھا کمتر از ھستی مادی نيست
اين شدن و حرکت .اسالمی در حال شدن و حرکت است

کت د ت ھ د ق ه د دا ھدف دار بوده و به سوی مقصد ھستی در حرکت میھدف
.باشد



چون ھستی واقعيت از اويی و ماھيت به سوی اويی دارد 
اين جھان به طور مستقل از ذھن انسان وجود دارد و

اما جھان عينی واقعيتی است .عينی و واقعی است ی یی ی
يکی از مھمترين مسائل .محدود،متغير ،وابسته و نسبی

است عالم زمانی حدوث موضوع اسالم شناسی ھستی شناسی اسالم موضوع حدوث زمانی عالم استھستی
که مالصدرای شيرازی آن را با ارائه نظريه حرکت 
ت ا د ک ل تدل ل ق ن ه د خ .جوھری خود به نحوی معقول و مستدل حل کرده استھ



ال ا گا ا ا انسان از ديدگاه اسالما

انسان در اين ديدگاه موجودی است مادی و معنوی و اصالت 
ت لا ا ا ا ا ان نک ا ا با اينکه انسان دارای اجل مسمی می.وی به روح اوست

انسان از موھبت حواس .باشد ولی روح او جاودانه است
ا ا آ ت ش گ ش ک ا لا علم.برخوردار است که چشم و گوش مھمترين آنھا است 

و آگاھی او ناشی از ھمين موھبت و موھبت واالتری به 
ا قل کا ا ا ا ا ا قل عقل از نيروھای عمده روح انسان است که.نام عقل است

روح از .قرآن تاکيد فراوانی بر بکار گيری آن کرده است 
ا ا قا ا ا ال نظر مالصدرا حدوث جسمانی و بقای روحانی داردظ



انسان در بينش اسالمی دارای اراده و اختيار است و اين 
عواملی ھمانند وراثت،.اراده و اختيار او محدود نيست

رقوانين طبيعی ،عليت و اجتماع محدود کننده اختيار ع ی
فالسفه اسالمی از لحاظ اعتقاد به اختيار .انسان ھستند

می تقسيم اشاعره و معتزله عمده گروه دو به انسان به دو گروه عمده معتزله و اشاعره تقسيم میانسان
. که اولی موافق و دومی مخالف اراده انسان است.شوند

ان ن ل دال د خ د قا ات اث ا ا آن از کدا ھر کدام از آنھا برای اثبات عقايد خود داليلی عنوان می ھ
.کنند



ت ال ا ا ش ت تاثير ھستی شناسی اسالمی در تربيتتاث

تربيت اسالمی ھم در معنای عام و ھم در معنای خاص آن 
ش ان ث ل ا ا ت ا ال جھت الھی دارد و به تمام عوامل مؤثر در انديشه، ت

تربيت از ديدگاه .رفتار ،جسم و روح انسان توجه دارد
ل ا ا ک ا ف ا ا ا ال اسالم عبارت است از فراھم کردن زمينه ھا و عواملا

رشد و تکامل ھمه جانبه انسان و ھدايت مسير تکاملی 
ظ ا ا ا طل ل کا او به سوی وجود کامل مطلق با برنامه ای منظم وا

سنجيده مبتنی بر اصول و محتوای از پيش معين شده 
بنابراين تربيت فرايندی مداوم و پيوسته است که در.

.تمام مراحل زندگی انسان مؤثر می باشد



ھدف تربيت اسالمی تحقق بخشيدن به استعداد ھای بالقوه و 
ان ت ک ت ا ا ان آ ا ل ا ت از متوازن و متعادل بار آوردن انسان است که بتواند ت
بنابراين .متخلق به اخالق الھی و انبيا و اولياء الھی شود
ت ق ا ا ا ا ا ت ا ا شناخت استعدادھای انسان به عنوان مقدمه تربيت وش

ھدايت ھر يک از شاگردان به رشته ای از علم يا فن که 
اش اش گ ا ا ا ال ا ا با استعداد،عاليق و رغبتھای او ھماھنگی داشته باشد به ا

برای .عنوان يک ضرورت مورد تاکيد قرار می گيرد
رسيدن به اين ھدف کلی در تربيت اسالمی اھداف بهل

که عبارتند از اھداف.شکل جزيی طبقه بندی شده اند



اخالقی ،تربيتی ،علمی و آموزشی ،اجتماعی ،سياسی و 
نظامی و باالخره اقتصادی



ت ا ش ا شناخت شناسی و تربيتش

شناخت شناسی اسالمی
شناخت در فلسفه اسالمی از اھميت زيادی برخوردار است 
علم دارد وجود انسان برای علم نوع سه قرآن نظر از نظر قرآن سه نوع علم برای انسان وجود دارد علماز

اليقين و عين اليقين به عنوان علم حصولی و حق اليقين 
ری حض عل ان عن .به عنوان علم حضوریبه



علم حضوری دريافت بدون واسطه صورت ذھنی ،از 
معلوم است که با شھود درونی در شخص عالم ادراک

اما علم حصولی با واسطه صورت ادراکی.می شود یی ر ر ی م
.حاصل می شود و برای آن سه مرتبه قايل ھستند

تبه• مرتبه حس•
مرتبه خيال•
مرتبه تعقل•



شناخت انسان در شناخت شناسی اسالم منحصر به ادراک 
حسی نبوده و ادراک ھم يک پديده مادی يا فيزيولوژيکی 

که.ادراک دو نوع نظری و بديھی دارد.تلقی نمی شود ی ری ی ر ع ر
بديھيات تحليلھای مستقيم ذھن از يافته ھای حضوری 

طريق از که ھستند آنھايی نظری ادراکات و است و ادراکات نظری آنھايی ھستند که از طريق است
.استدالل منطقی به ادراک بديھی برگردانده می شوند



ابزارھای شناخت عبارتند از حواس سالم،نفس سليم و عقل 
سالم و منابع شناخت عبارت از طبيعت،آيات آفاقی ،خود 
یانسان ،آيات انفس ،تاريخ و آثار کتبی گذشتگان می باشد ی خ



ت ال ا ا ش ا ش تاثير شناخت شناسی اسالمی در تربيتتاث

معلم سعی می کند با استفاده از اين ابزارھای خدادادی  و 
منابع موجود انسانھايی تربيت کند که دارای علم و

مآگاھی و مسئوليت و تعھد برای استفاده از اين علم و ز ر ی
دانش آموز در انتخاب رشته و مواد .آگاھی می باشند

می محسوب او راھنمای معلم و است آزاد خود تحصيلی خود آزاد است و معلم راھنمای او محسوب می تحصيلی
. شود



ت مواد و محتوی دروسا

برنامه ھای درسی و مواد و محتوی دروس را نيازھا و 
حوايج مربوط به زمان حال و آينده جامعه معين می

زالبته در تدوين برنامه ھای درسی آگاھی از حقايق.کند ی ی ر ر ر
دينی و شناخت دستورات الھی در درجه اول اھميت 

دارد باقرار مستقيمی ارتباط احکام و حقايق اين زيرا زيرا اين حقايق و احکام ارتباط مستقيمی با.قرار دارد
انديشمندان .زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان دارد

د تاک آن ق ال ت از ا ال ا ن د زش آ د ال اسالمی در آموزش دينی با الھام از تعاليم قرآن تاکيدا
تربيت:فراوانی بر ارزش عقل و تفکر دارند و معتقدند



اسالمی تمام توان خود را در راه رشد و تعالی انديشه 
آدمی بکار گرفته و زمينه ھای آزادی آنرا از قيد نادانیگ

.و تقليد کورکورانه فراھم نموده است م ر ر ر
موضوع بعدی که مورد توجه متخصصان تربيتی اسالم 
کان ا که ت ا ياض طبي عل د گي ا قرار می گيرد علوم طبيعی و رياضی است که امکانق

نگرش دقيق در نظام آفرينش و تفکر منظم و منطقی را 
ا ا ف ا اگ .برای شاگردان فراھم می سازدا



موضوع ديگر شناخت آفرينش انسان و ويژگی ھای 
تاريخ .جسمی ،روحی ،عقلی اجتماعی و فرھنگی اوستگ

یو تدريس آن در ميان علوم انسانی در تربيت اسالمی ر ر ی م ر ر
.اھميت ويژه ای دارد

عل عه از ی ديگ بخش ان عن به اع ت ا ات لي تعليمات اجتماعی به عنوان بخش ديگری از مجموعه علوم ت
.انسانی در برنامه ھای درسی مد نظر است



عمده ترين ھدفی که برنامه ريزان تربيت اسالمی از 
تدريس مجموعه علوم انسانی مد نظر دارند با الھام از

. تعاليم ارزنده قرآن تھذيب نفس است ر رز م
تربيت بدنی و بھداشت در مجموعه برنامه ھای درسی نيز 

د دا ا د خ خا .جايگاه خاص خود را داردايگا
آموزش ھای نظامی ،دفاع شخصی و دفاع غير نظامی نيز 

.در اين مجموعه اھميت دارند



آموزش ھای فنی و حرفه ای نيز در برنامه ھای درسی 
.گنجانده می شودگ

پرورش و آموزان دانش عواطف و ذوق تلطيف برای تلطيف ذوق و عواطف دانش آموزان و پرورشبرای
خالقيتھای ھنری و لذت بردن از زيبايی و ستايش آن بر 

ايش ن نقاش خط انند ال ا ھای ھن زش آموزش ھنرھای اسالمی مانند خط ، نقاشی ،نمايشآ
،خطابه و فن بيان ، تزيين و ھنرھای سنتی و موسيقی 

ا گ ا ال .در فعاليتھای تربيتی ھمت می گمارندف



در تمام اين تعاليم روح اخالص ،ايمان و رھا کردن انگيزه 
ھای مادی و نفسانی بر ھمه چيز حاکم است و فقط

ررضای الھی مد نظر قرار دارد زيرا غايت تربيت نيل ر ز ر ر ر ر ی ر
.  به قرب الھی است



ت ا روشھای تدريسش

مربيان اسالمی در تدريس نکات خاصی را مورد توجه 
.قرار می دھند

عمل• و علم بودن عوام بودن علم و عملعوام
اجتناب از سخت گيری و تنبيه بدنی•
رعايت تفاوتھای فردی و مراتب رشد در تدريس•

و رشد درجه ھمچنين و عقل و زمان سن با بايد تدريس بايد با سن زمانی و عقلی و ھمچنين درجه رشد وتدريس
.استعداد شاگردان ھماھنگ باشد



در ميان روشھای مختلف تدريس روش مباحثه و مناظره 
مربيان مسلمان.جايگاه ويژه ای در تربيت اسالمی داردگ

رمعتقدند که مباحثه و مناظره در مسائل علمی به يادگيری  ی ر ر
وفھم عميق و ھمه جانبه علوم کمک می کند و قدرت 
فزونی را شخص عقايد و افکار تحليل و تجزيه و بيان و تجزيه و تحليل افکار و عقايد شخص را فزونیبيان

.می دھد



ت ا ش ش ارزش شناسی و تربيتا

ارزش شناسی اسالم
ارزشھا در فلسفه اسالمی در بخش فلسفه عملی و بيشتر 
بررسی مورد اخالق به مربوط موضوعات قالب در قالب موضوعات مربوط به اخالق مورد بررسیدر

.قرار گرفته اند



موضوع اين فلسفی و دقيق تحليل وعبرای و ين  ی  يق و  يل  ی  بر
بايد به چند نکته توجه کنيم

اموری که به خير يا شر نسبت داده می شوند يعنی ١.
ک از ن ش تلق نف ا ت ث زش ا ا دارای ارزش مثبت يا منفی تلقی می شوند از يکا

:نظريه به دو دسته تقسيم می شوند
اموری که خير يا شر بودن آنھا معلول چيز ديگری•

.نيست
اموری که خير يا شر بودن آنھا معلول چيز ديگری •

.استاست
.چنين تبيينی در مورد افعال و اعمال نيز صادق است



ھمه اميال و رغبتھای فطری از حب ذات ناشی می . ٢
دوست را خودش چون شعور ذی موجود ھر و وشوند ش را  و ور چون  ی  وجو  و و ھر 
.دارد بقا و رشد و کمال خودش را ھم دوست دارد

ط٣ ا ش ط ش ال ک گا ھر گاه به کمال رسيدن موجودی مشروط به شرايط.٣
عدمی باشد می توان آن امر را با وجود داشتن مفھوم 

عدمی برای آن موجود خير محسوب داشت و برعکس 
که باشد عواملی وجود معلول موجودی نقص ی ب ھرگاه و ول وجو  ی  وجو ص  ر 

مزاحم کمال اوست با وجود داشتن مفھوم وجودی برای 
شود م محسوب شر .او شر محسوب می شوداو



در موجوداتی که دارای ابعاد مختلف وجودی و يا قوای . ۴
متعدد ھستند ممکن است تزاحمی بين کماالت مربوط به 

رآن ابعاد و قوا يا وسايل حصول آنھا پديد بيايد در اين پ
صورت کمال ھر بعد يا قوه ای نسبت به خودش خير 

ديگری قوه يا بعد کمال به که جھت آن از و است و از آن جھت که به کمال بعد يا قوه ديگری است
مزاحمت ايجاد می کند برای آن بعد يا قوه شر خواھد 

.بودد



ت ال ا ا ش ش ا تاثير ارزش شناسی اسالم در تربيتتاث

برای اينکه رفتارھا ارزشمند و دارای اعتبار اخالقی باشد 
باستناد نظريه ارزشی اسالم که پيشتر به آن اشاره

:کرديم موارد زير را بايد طی کند ی ي ر زير ر و يم ر
رفتار بايد مطلوبيت داشته باشد١.
ا٢ قل ا طل ش تشخيص مطلوبيت با عقل است٢.



مراتب و مراحلی را که موجب پيدايش عمل ارزشمند ،     
اخالقی و عروج عمل انسان به عمل عبادی از ديدگاه گ
زير شکل به توان می شود می اسالمی اخالق فلسفه اخالق اسالمی می شود می توان به شکل زيرفلسفه

.نمايش داد



عمل عبادی
ال ضا ت ن ا اخالق عمل اخالقی با نيت رضای الھیل

عمل اخالقی
نيت+عمل ارزشمند
ا آگا ا ت انتخاب آگاھانها
یراھنمای عقل ر
مطلوبيت انسانی
ا مطلوبيت عامطل



ارزشھا در ارزش شناسی اسالم دارای مبانی ثابت و 
ارزشھای مثبت جنبه وجودی و ارزشھای.مطلق ھستند

انسان می تواند اعمال و رفتار.منفی جنبه عدمی دارند ر ی ری ر ی
خود را منطبق بر اين ارزشھای متعالی از حالت يک 

بياورد در الھی عبادت صورت به عادی انگيزهرفتار انگيزه. رفتار عادی به صورت عبادت الھی در بياورد
اصلی رفتار او در اين فرايند حب ذات و کمال طلبی 
ه ش اد ن ز انگ ن ا از ا ازھا ن ا ت ت است و تمام نيازھای او از اين انگيزه بنيادی سر چشمها

.ميگيرند



ال ا ت ا ش ارزش زيبايی و ھنر در تربيت اسالمیا

در زيبايی شناسی اسالمی اصل تصعيد و وااليش مطرح 
است تا واقعيات حيات در پشت پرده زيبايی ھای 

یظاھری پنھان نماند و حقيقت ناب در متن زيبايی ھا ز ر پ ر
.ھميشه جاری باشد

يا ب ھای ل ھا د ن اين از يک ان عن به نيز ھنر نيز به عنوان يکی از اين نمود ھا و جلوه ھای بسيارھن
شگفت انگيز و سازنده حيات بشری در تربيت اسالمی 

ظگ ھنر در حقيقت مظھر .مورد توجه قرار می گيرد
خالقيت ھای بشر است که شناخت و بھره برداری



از آن در حرکت تکاملی انسان به سوی خداوند يعنی 
.آفريننده نبوغ و استعدادھای ھنری تاثير عميقی داردآ

در بايد انسان انديشه محصوالت ديگر ھمانند نيز ھنر نيز ھمانند ديگر محصوالت انديشه انسان بايد درھنر
جھت الھی و برای بھره برداری در حيات جامعه 

باشد تط ني ل قب قابل ی ھن ھ بايدلذا ھن ھنر بايد.لذا ھر ھنری قابل قبول نيست.مطرح باشد
. جلوه الھی ،انسانی داشته باشد و در خدمت انسان باشد

ل به ھمين دليل يکی از اھداف برجسته تربيتی اسالم بهل
حپرورش روح زيبايی شناسی و لذت بردن از آن و ايجاد



توانايی آفرينش و خالقيت ھنری در دانش آموزان است تا 
بتوانند مجموعه ھای بينھايت جھان ھستی که به شدت
زبه يکديگر مربوط اند ،در يابند و از اين نظام زيبا لذت م ز ر ر ر
ببرند و دريافتھای خود را با زبان ھنر نيز به ديگران 

دھند .انتقال دھندانتقال



ال ا ت ت کت نقد و بررسی مکتب تربيتی اسالمق

از تاسيس دارالفنون و رويکرد کشور به نظام ھای تربيتی 
غرب مسايل و مشکالتی در تربيت نسلھای جوان اين

یکشور اسالمی پديد آمده که چاره آن در بازگشت منطقی  ز ر ر چ پ ی ر
به خويشتن و شناختن روح اصلی تمدن و فرھنگ غرب 
ميان در تمدن و فرھنگ اين با رقابت توانايی ايجاد و ايجاد توانايی رقابت با اين فرھنگ و تمدن در ميانو
امت اسالمی است تا بتواند به جای حرکت در مسير 

اشد ان از خ تا د خ غ خ .تاريخ غرب خود تاريخ ساز جھان باشدتا



تربيت اسالمی دارای ويژگی ھای خاصی است که اين 
قا گ ت ت ا نظا ت ن ا ت ت نظام تربيتی را نسبت به نظامھای تربيتی ديگر در مقامنظا

برتری قرار می دھد و تربيت يافتگان اين نظام تربيتی 
کات ا افتگا ت ا ت شا ت ا را بارزتر و شاخص تر از تربيت يافتگان ساير مکاتبا

آزادی و ھدف آن ، :اين ويژگيھا عبارتند از.می سازد
ظا ل ا ا ژگ ل ش گ يگانگی و شمول ويژگی ھای اصلی مدرسه ، نظامگا

منعطف اداری ،محتوی کامل درسی ،در نظر گرفتن 
ل ط کليه روابط حاکم بر انسان ،تعھد و مسئوليت و باالخرهل

.  خلوص نيت



ا پپايانا



 

 
  

 

  

  

  

  

سایت مرجع دانشجوی پیام نور

 نمونه سواالت پیام نور : بیش از 110 هزار نمونه سوال همراه با پاسخنامه

تستی و تشریحی

 کتاب ، جزوه و خالصه دروس

 برنامه امتحانات

 منابع و لیست دروس هر ترم

 دانلود کامال رایگان بیش از 140 هزار فایل مختص دانشجویان پیام نور
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