راهبرد فرهنگ  /شماره هفدهم و هجدهم /بهار و تابستان 1391

با گسترش تربيت مدرن در عصر حاضر ،ارتباط فرآیند تربیت با عناصر فرهنگ بومی دشوارتر گشته
اس��ت و با تأکید بر این ارتباط« ،چالش ناهماهنگی نظام تربيتي مدرن با فرهنگ بومی جوامع» بیش��تر
رخ مینماید .یکی از عوامل این چالش ،وجود ناس��ازگاری بین فلس��فه تربیتي مدرن با فرهنگ بومي
اس��ت .لذا بهنظر ميرس��د برای مواجهه با این چالش  ،باید «فلسفه تربيتي اجتماع» را با تكيه بر عناصر
اسالمي و ايراني فرهنگ بومي تدوين كنيم تا با التزام به آن ،نهادهای تربيتي مدرن  -نظير دانشگاهها و
مدارس  -با فرهنگ بومی جامعه اسالمي  ،هماهنگ شوند .البته تدوین این چهارچوب نظری  ،تنها در
صورتی برای مواجهه با چالش فوق ،موثرخواهد بود که .1 :بر مباني فكري و نظام ارزشي مقبول جامعه
اسالمي تکیه نماید .2 .با مشارکت فکری فرهيختگان و فیلسوفان تربیتی جامعه تدوین گردد .3 .نسبت
به فلس��فه تربیتیِ ش��خصیِ آحاد مربیان ،انعطافپذیر باش��د .4 .مقتضیات فرهنگی و چالشهای جریان
تربیت در جامعه اس�لامي را مدنظر قرار دهد .5 .سیاستگذاران و مديران ارشد نهادهای تربیتی نسبت
به مفاد آن توافق نمایند .6 .عموم کارگزاران تربيت ،آن را پذیرفته و نس��بت به آن التزام عملی داش��ته
باش��ند و  .7فلس��فه تربیتی نهادهای تربیتي مدرن با توجه به آن بازس��ازی شود .این مقاله پس از تبیین
ضرورت تدوین اين چهارچوب نظري كالن ،خصوصیات «فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران» را
تبیین میكند و التزام به آن را پیشنیاز تحول اساسی در نهادهای تربیتي مدرن جامعه اسالمی ما ميداند.
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مقدم�ه :ناهماهنگ�ي نظامهاي تربيتي مدرن با فرهنگ بومي؛ واقعيتي چالش برانگيز در
جامعه اسالمي معاصر

بدون شك فرآيند تربيت( )1بهمنزله مهمترين حركت اجتماعي هدفمند براي تحول آگاهانه
و اختياري شخصيت افراد جامعه به سوي آرمانها و ارزشهاي مطلوب ،الجرم با فرهنگ

هر جامعه تعامل داش��ته و دارد چنانچه به باور برونر ( )1996تربيت يك جزيره نيس��ت،
بلكه بخشي از قاره فرهنگ است (به نقل از سركارآراني .)1389 ،از اينرو بايد اذعان نمود

كه جريان تربيت نهتنها در روند انتقال و تثبيت عناصر و مؤلفههاي فرهنگ بومي به نسل
آينده و نيز در فرآيند توس��عه ميراث فرهنگي و رشد و تعالي فرهنگ جامعه درگذر زمان

بيشترين نقش را بر عهده دارد ،بلكه فرهنگ هر اجتماع ،مهمترين زمينهاي است كه فعاليت
شايسته انواع نهادها و عوامل تربيتي را ميسر ساخته و جريان تربيت را بارور ميسازد.

بنابراين طبيعي اس��ت كه با مرور بر تاريخ پرفراز و نش��يب جريان تربيت در جوامع
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گوناگون ،ش��اهد ارتباط تنگاتنگ نهادهاي تربيتي ب��ا عناصر مختلف فرهنگهاي بومي

باش��يم .جلوههاي متنوع فرآيند گس��ترده تربيت چنان با مظاهر مختلف پديده پيچيده
فرهنگ (اعم از جهانبيني و باورها ،ارزشها ،علوم و معارف ،س��بكهاي زندگي ،آداب و
سنن ،قوانين و ابزار و روشهاي رسيدن به مقاصد) در هم تنيده شدهاند كه مطالعه تاريخ

تربيت و تاريخ فرهنگ بهصورت مجزا ،كاري بس دشوار به نظر ميرسد.

اما نكته چالشبرانگيزي كه پس از ظهور انديشه مدرنيسم و پديده مدرنيته در قرون

اخير ،از تأمل در سابقه تأسيس و گسترش نظامهاي تربيتي مدرن (يعني نهادهايي نظير
دانشگاهها و مدارس جديد) بهدست ميآيد اين است كه بر اثر عوامل گوناگون ،در اينگونه

نهادهاي فرهنگي ،تعامل بين فرآيند تربيت و مؤلفههاي فرهنگ بومي ،بهشدت تضعيف
شده است و حتي در اوج دوران مدرنيسم با تأكيد افراطي رهبران برخي جوامع غيرغربي

بر مدرنسازي سازمانهاي تربيتي (تقليد محض از الگوي تربيتي رايج در كشورهاي غربي
و مبارزه با همه مظاهر فرهنگ غيرغربي) بهتدريج ش��اهد نوعي ناهماهنگي و تضاد بين

برنامهها و پيامدهاي مدارس جديد و دانش��گاهها با عناصر فكري و ارزش��ي فرهنگهاي

بومي ميباشيم.

البته وجود اينگونه ش��كاف وحتي ناس��ازگاري بين نهادهاي تربيتي مدرن و عناصر

فرهنگ بومي ،واقعيتي اس��ت جهاني كه در دوران معاصر با روند روزافزون جهانيسازي،

تدوين «فلسفه تربيتي اجتماع» متناسب با فرهنگ اسالمي و ...

به جوامع غيرغربي اختصاص ندارد و براي تحليل و مواجهه با آن نيز برحسب ديدگاههاي

متنوع در خصوص مدرنيته( ،)2ايدههاي متفاوتي قابل طرح هستند:

هواداران تجدد و مدرنيسم واقعيت يادشده را امري طبيعي دانسته و با تأكيد برگسترش

مدرنيت��ه در هم��ه نهادهاي تربيتي و عناصر فرهنگيِ جوامع كنوني ،راهحل ش��كاف بين
فرهنگ بومي با تربيت مدرن را در اضمحالل نهادهاي فرهنگي بومي و هضم آنها در فرهنگ

جهاني مبتني بر انديش��ه مدرنيته جس��تجو ميكنند؛ در حاليكه متفكران پستمدرن با
طرح انتقاداتي بنيادين نس��بت به پروژه جهانيس��ازي و تالش سردمداران مدرنيته براي

غلب��ه فرهنگ و انديش��ه مدرن غربي بهعنوان فرارواي��ت و در نتيجه با اعتراض به پروژه

حذف يا ادغام فرهنگهاي بومي در اين فرهنگ غالب ،از تكثر و حتي نس��بيت فرهنگي

و لزوم مقاومت ديگر فرهنگها در برابر فرهنگ مدرن سخن ميگويند؛ سنتگرايان نيز
از منظري ديگر با تأكيد بر اعتبار سنت و بطالن كامل مدرنيته ،مشكل را در اصل وجود
نهادهاي تربيتي مدرن و راهحل را در بازگش��ت به نهادهاي تربيتي س��نتي ميبينند؛ در
اين ميان رويكرد متعادل اسالمي هم نسبت به فرهنگ و مظاهر مدرنيته نقد جدي دارد

و هم قائل به نگاهي انتقادي نسبت به جلوههاي سنت پيشينيان ميباشد ،لذا با نگرشي
احياگرانه نس��بت به دين از لزوم طراحي الگوه��اي اجتماعي در جامعه معاصر بر مبناي

دي��ن ـ البته با اجتهادي روشمند و پويا و متناس��ب ب��ا مقتضيات زمان و مكان ـ ضمن

اس��تفاده از عقل و دانش متراكم بش��ري و توس��عه آنها در چهارچوب مباني و ارزشهاي
ديني سخن ميگويد ،بهنظر ميرسد كه در اين صورت ،ضمن نقد سازنده نهادهاي تربيتي

مدرن ،از اصل وجود آنها در جامعه اسالمي معاصر دفاع ميكنيم و در عين حال شكاف

و ناهماهنگي بين اين نهادها با عناصر اصيل فرهنگ بومي را امري مسئلهس��از ميدانيم
و ميكوشيم تا با بازنگري در الگوي رايج حاكم بر نظامهاي تربيتي مدرن ،درصدد ايجاد
ارتباط تعاملي فعال ميان اين نهادها با فرهنگ بومي خويش باشيم.

بنابراين بهنظر ميرس��د در فرض اخير (پذيرش رويكرد متعادل اس�لامي) و با تأكيد

ب��ر لزوم ايجاد ارتباط تنگاتنگ بي��ن نظامهاي تربيتي مدرن با مؤلفههاي فرهنگ بومي،
مس��ئله وجود ناهماهنگي بين اين دس��ته از نهادهاي تربيتي با عناصر فرهنگ بومي در
جامعه اس�لامي معاصر به شكل معضلي فرهنگي و چالشي مهم رخ مينمايد كه تحليلي

عميق و مواجههاي واقعبينانه را ميطلبد.
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در اين مقاله با پذيرش مفروضات رويكرد اسالمي ،صرفاً بر مسئله نسبت بين نهادهاي

تربيتي مدرن با فرهنگ بومي در ايران اس�لامي معاصر ،متمركز ميش��ويم و ميكوشيم

تا نخست ـ از منظر فلسفه تربيت ـ تحليلي مختصر از نحوه پيدايش و استمرار «چالش

ناهماهنگي نظامهاي تربيتي مدرن با فرهنگ اسالمي و ايراني» در جامعه ايران ارائه دهيم

و س��پس با معرفي ديدگاه نظري س��ولتيس ( )1386درباره ابعاد و گستره فلسفه تربيت،
سعي ميكنيم تا با بازسازي و تكميل اين ديدگاه و با نظر به تجربه ارزشمند تدوين سند
تحول بنيادين نظام تربيت رس��مي و عمومي جمهوري اس�لامي ايران ( )1390راهحلي
مناسب را براي چالش يادشده پيشنهاد نماييم.

بخش نخست :تحليل چالش ناهماهنگي نظامهاي تربيتي مدرن با فرهنگ اسالمي و ايراني

پيش از تحليل موردنظر ،شايسته است به بعضي شواهد مربوط بهنحوه شيوع ناهماهنگي
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نظامهاي تربيتي مدرن با فرهنگ بومي و ابعاد آن در كشور خود اشاره كنيم.

چنانكه ميدانيم از آغاز فرآيند مدرنسازي در ايران و در طي اين فرآيند ،كه تمام

عرصهه��اي دولت وجامعه را تحت تأثير قرارداد و به تأس��يس نهادهاي مدرن و تضعيف

نهادهاي سنتي آموزش در جامعه ايران 1انجاميد« ،عرضه عناصر آموزش اروپايي وسيلهاي
براي انجام تغيير و مدرنسازي( )3تلقي ميشد( ».رينگر.)271 :1381 ،

لذا پس از اقداماتي پراكنده (نظير اعزام محصلين به اروپا و تدبير تأسيس دارالفنون)،

همزمان با تحوالت سياسي و اجتماعي آن دوران و در آستانه دوران مشروطيت« ،ضرورت

بازسازي و نوسازي تعليم و تربيت سنتي ايران نيز بهشدت احساس شد( .)4نظام تعليم و

تربيت مدرن در ايران بر اس��اس اقتباس از نظامهاي غربي با تأس��يس مدارس جديد( )5و
تش��كيل انجمن معارف (و متعاقب آن تأسيس وزارت علوم و معارف در  1280ه .ش) به

مرور پيريزي شد و شكل گرفت« .مدرسه جديد به سبك اروپايي پديد آمد و برنامههاي

درس��ي و روش تدريس و شيوههاي ارزش��يابي به تأسي از اروپائيان بهتدريج رواج يافت.
نظام مكتبخانهاي بهتدريج منسوخ شد .مدارس سنتي به حيات خود ادامه دادند ولي در

 .1جريانه��اي متفاوت��ي در مواجهه با الگوي مدرن تربيت ،بهويژه در دوره قاجار ،بهوجود آمد .اين
برخورده��ا و جريانها در كتاب «آموزش ،دي��ن و گفتمان اصالح فرهنگي در دوره قاجار» (مونيكا
رينگر )1381 ،مورد واكاوي قرار گرفته اس��ت .يحيي دولتآبادي كه خود از متجددين و مؤسس��ين
مدارس جديد بود در كتاب «خاطرات يحيي» و عيس��ي صديق در كتاب «يادگار عمر» نيز به برخي
از كشمكشهاي بين سنتگرايان و متجددين در اين زمينه اشاره نمودهاند.

تدوين «فلسفه تربيتي اجتماع» متناسب با فرهنگ اسالمي و ...

كنار آنها دانش��گاه به سبك غرب پديد آمد .مدرسه جديد دستكم براي اقشار اجتماعي

خاصي نماد تجدد و پيشرفت بهشمار آمد ...آموزش و پرورش جديد ،معارف جديد ـ علوم

و فنون غربي را توس��عه ميداد» (پاكسرش��ت )1386 ،بنابراين بايد پذيرفت كه جامعه
م��ا هن��گام مواجهه با تربيت مدرن ،الگوي تربيتي رايج در جوامع مدرن را بهمثابه الگوي
بديل و قدرتمندي براي تربيت سنتي ،بدون توجه به الگوي سنتي و نقادي آن ،اقتباس

كرده و نهادهاي تربيتي مدرن دركشور ما بدون ارتباط با فرهنگ اصيل اسالمي و ايراني
گس��ترش يافتهاند .لذا چهارچوب و مؤلفههاي اصلي الگوي نظام تربيتي مدرن (به شيوه
موج��ود آن) ،ب��ا وجود برخي دخل و تصرفهاي ناگزي��ر در آن ،بدون ترديد از مهمترين
رهاوردهاي تمدن مدرن مغرب زمين براي جامعه سنتي ما بوده است .بنابراين با تأكيدي

كه نظام سياس��ي و اجتماعي حاكم بر كش��ور ما خصوصاً در دوران پهلوي 1و تا پيش از
پيروزي انقالب اس�لامي بر روند مدرنس��ازي همه نهادهاي اجتماعي و فرهنگي داشته
است ،طبيعي است كه از هنگام تأسيس نهادهايي نظير مدارس جديد و دانشگاهها شكافي

آش��كار بين مقاصد و برنامههاي آنها با عناصر اس�لامي و ايراني فرهنگ بومي ما بهوجود
بيايد و درنتيجه بروز اين شكاف ،مخالفتهايي با اين نظامهاي تربيتي از سوي مدافعان

فرهنگ اصيل و سنتي جامعه صورت پذيرد .از اينرو بنا برتحليل رينگر:

«علما هنگامي با مدرنس��ازي (در نهاد تربيت) به مخالفت برخاس��تند كه آداب و

رسوم ،سنتها و ارزشهاي ديني و يا فرهنگي مورد تعرض قرار گرفت .شكي نيست

كه اصالح آموزش��ي (=مدرنس��ازي نهادهاي تربيتي)بهويژه با حوزه حساس تلقين
نظامهاي اعتقادي و ارزشها تالقي پيدا كرد .آميزه تهديدهاي نهادي و ايدئولوژيكي،
ناش��ي از رواج مدارس بهس��بك اروپايي بود كه آنها را به چنين واكنش��ي واداشت.

بههمين دليل دارالفنون هيچگاه تا به اين درجه و ش��دت با مخالفت روبرو نشد كه
مدارس جديد ،چرا كه دارالفنون براي تعداد اندكي از نخبگان آموزش تكميلي فراهم

 .1رينگر در اين زمينه چنين مينويسد« :تنهادر دوره پهلوي بود كه موانع اصالحات (= مدرنسازي)
برداشته شد .رضاشاه مراكز رقيب قدرت را به زور حذف كرد وبهنحو مؤثري يك دولت مركزي مقتدر
برپا س��اخت .اين بهنوبه خود او را قادر س��اخت كه برنامه بهينهسازي دستگاه اداري و بنيانگذاري
دولت ـ ملت را ،گاهي با بيرحمي ،پيش ببرد .بدين ترتيب ،تنها در دوران سلطنت او بود كه آموزش
به سبك اروپايي بهعنوان نظام آموزش همگاني در ايران بنيان مستحكمي يافت .رضاشاه با گسترش
و مدرنس��ازي ديوانس��االري نياز به آموزش «جديد» س��بك اروپايي را تشديد كرد و با گسترش و
«اروپايي كردن» نظام آموزشي به اين نياز پاسخ داد( ».ص .)292-293
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ميكرد .آموزش ابتدايي در مدارس جدي ِد سبك اروپايي راديكالتر و هم براي نهاد

آموزش س��نتي و هم براي ارزشها و جهانبيني تحت كنترل علما بالقوه مخربتر
بود( ».پاكسرشت.)287 :1386 ،

اما بايد اذعان نمود كه پس از پيروزي انقالب اس�لامي و شكس��ت روند غربگرايي

فرهنگي در جامعه ما ،جريان ناس��ازگاري با فرهنگ اس�لامي و ايراني در نهادهاي نوين

تربيتي كشور ما متوقف شد؛ بلكه برعكس با تالشهاي گستردهاي كه براي تغيير و تحول
نظامهاي تربيتي مدرن ـ يعني دانش��گاهها و مدارس ـ و ايجاد ارتباط بين اين نهادهاي
بازمانده از دوران پيش از انقالب با مباني فكري و ارزشهاي انقالب اسالمي صورت گرفت،

انتظار ميرفت كه مؤسس��ات تربيتي مدرن كش��ور ما پس از قطع روند مدرنس��ازي (به
شيوه غربي) و سه دهه تالش همهجانبه نظام اسالمي تحت عنوان انقالب فرهنگي براي
تغيير مس��ير پيشين اين نهادها ،تعاملي سازنده و قابلقبول با مجموعه عناصر اسالمي و
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ايراني فرهنگ بومي داش��ته باشند ،ولي ش��واهد بسياري نظير نارضايتي مستمر رهبران

جامعه اسالمي از وضعيت نظامهاي تربيتي مدرن (شامل نظام آموزش و پرورش و نظام
آم��وزش عالي) و خواس��ته مؤكد و مك��رر مقام معظم رهبري (دام عزه) از ش��ورايعالي

انقالب فرهنگي و عموم سياس��تگذاران فرهنگي مبني بر اسالميش��دن مراكز آموزشي

و برنامهري��زي راهبردي براي ايجاد تح��ول بنيادين در نظام آموزش و پرورش و آموزش
عالي با تكيه بر فرهنگ اسالمي و ملي نشان ميدهد كه در جامعه ما ،چالش ناهماهنگي

مؤسسات تربيتي مدرن با فرهنگ اسالمي و ايراني ،همچنان باقي است.

بنابراين اكنون بايد به اين پرسش مهم پرداخت كه پس از گذار از دوران مدرنسازي

جوام��ع غيرغربي و با وجود اين حجم گس��ترده از تالشهاي ارزش��مند پس از پيروزي
انقالب اس�لامي ،چرا و چگونه در كش��ور اس�لامي ما چنين ش��كاف و فاصله ژرفي ميان

عناصر اسالمي و ايراني فرهنگ بومي با نظامهاي تربيتي مدرن ،همچنان (حتي در سطح
اهداف و سياستهاي مصوب و البته بيش از آن با برنامههاي مدون دانشگاهها و مدارس و
تصميمات و تدابير و اقدامات تربيتي اجرا شده در مقام عمل) باقي مانده است؟ چرا بايد

پس از گذش��ت سه دهه از تأس��يس جمهوري اسالمي ايران ،عنوان يكي از سياستهاي
راهبردي بخش فرهنگ در كش��ور ما بحث «اسالميس��ازي مدارس و دانشگاهها» باشد؟

آيا ميتوان مسئوليت بروز و تداوم چنين شكاف نامطلوبي را صرفاً بهعهده سياستگذاران

تدوين «فلسفه تربيتي اجتماع» متناسب با فرهنگ اسالمي و ...

و برنامهريزان و مديران ارش��د آموزش و پرورش و آموزش عالي و يا تأثير عوامل سياسي
و اجتماعي بر عملكرد ايشان گذاشت؟ يا تنها ،ناآگاهي برخي از كارگزاران اين نهادها از
فرهنگ اسالمي و ايراني و ناتواني ايشان ،براي بهرهمندي از مؤلفههاي اين فرهنگ غني

و اصيل در مقام عمل تربيتي ،را منش��أ تداوم اين مس��ئله بدانيم و در نتيجه تنها براي

مواردي از اين دست چارهانديشي كنيم؟

ليكن به نظر ميرسد اگر از منظر مباحث نظري و فلسفي به تحليل و ريشهيابي چالش

ياد شده بپردازيم ،سبب استمرار اين ناهماهنگي آشكار را در وجود و تداوم فلسفه تربيتي

پنهاني جس��تجو ميكنيم كه با تكيه بر انديش��ه و فرهنگ مدرنيته ،مبناي ش��كلگيري
نظامهاي تربيتي مدرن در مغرب زمين بوده است و اين فلسفه تربيتيِ مبتني بر انديشه

و سنت غربي ،در هنگام تأسيس نهادهاي نوين تربيتي درجوامع سنتي با اقتباس و تأسي
انفعال��ي از س��اختار و مؤلفههاي نهادهاي تربيتي مدرن ،ني��ز بهعنوان مبناي نظري اين
مؤسسات بهطور خواسته و يا ناخواسته مورد اقتباس قرار گرفته است و لذا در نتيجه فعاليت

اين فلسفه تربيتي موجود ـ هرچند پنهان ـ شاهد ناهماهنگي و تعارض نظامهاي تربيتي

مدرن در جامعه اسالمي با مؤلفههاي اسالمي و ايراني فرهنگ بومي هستيم .پاكسرشت

( )1386در تحليل خود از تاريخ نظام تربيتي مدرن در ايران چنين مينويسد« :اما يك

نكته اساس��ي كه در آموزش و پرورش جديد ايران بعد از مش��روطيت كم و بيش ديده
ميش��ود آن اس��ت كه بهنظر نميآيد نظام آموزشي ما از هدايت يك نظريه تربيتي جامع

برخوردار بوده باشد ،نظريهاي كه جهانبيني و نظام ارزشي بومي را به صورت سنجيدهاي
با ديدگاههاي مدرن در تعليم و تربيت تلفيق داده باشد .نظام آموزشي ما عالوه بر محتوا
و روش ،آگاهانه يا غيرآگاهانه ،ديدگاههاي تربيتي غربي را اخذ و اقتباس كرد».

ابراهيم زاده ( )1386نيز در مقام تبيين نقش فلسفه در هر نظام تربيتي بر اين نكته

تأكيد ميكند كه:

«بايد پذيرفت كه هر نظام تربيتي ،مستقيم يا غيرمستقيم ،مبتني بر يك فلسفه و
جهانبيني خاصي است كه با شرايط اجتماعي و وضعيت فرهنگي جامعهاي كه در
آن ش��كل گرفته و رش��د وگسترش يافته است ،هماهنگي دارد .اما چنين فلسفهاي
هميشه مدون و اعالم شده نيست .به سخن ديگر گاهي نوعي فلسفه تربيتي نامدون

و پنهان بر فرآيند تربيتي كش��ورها حاكم اس��ت كه نشانههاي وجود آن را ميتوان
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در سياستها و هدفهاي كلي اعالم شده جوامع رهگيري كرد يا با تجزيه و تحليل

برنامههاي درسي به آن پي برد».

بنابراين بهنظر ميرس��د كه سياس��تگذاران و برنامهريزان نهادهايي نظير مدارس و

دانش��گاهها در كش��ور ما ،در زمان اقتباس محتوا و روشهاي تدريس و ارزشيابي و ديگر
مؤلفههاي اين نهادها از نظامهاي تربيتي مدرن غربي ،بايد فلسفه تربيتي پنهان اين نظامها
و ميزان تناسب آن با فرهنگ اسالمي و ايراني را مورد توجه قرار ميدادند(.)6

لذا با اينكه فلسفه تربيت بهمثابه يك حوزه تخصصي مستقل در عرصه علوم تربيتي

در كش��ور ما بيش از چند دهه س��ابقه دارد1؛ اما با وجود اين پيشينه نسبتاً ارزشمند ،در

آسيبشناسي مسائل تربيتي كشور ما همواره فقدان فلسفه تربيتي مناسب بهمثابه يكي

از ريشههاي اصلي مشكالت نظامهاي تربيتي مدرن شناخته شده است؛ نفيسي ()1378
در اين خصوص چنين مينويس��د« :در س��ابقه بيش از يك قرن از ورود و اشاعه آموزش
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و پرورش جديد و نيم قرن تجربه برنامهريزي توسعه در ايران فقدان ديدگاههاي فلسفي

وكلي در زمينههاي تعليم و تربيت در همه سطوح و انواع و چگونگي توسعه آن ...بهشدت
احساس ميشود» (ص .) 161آقازاده ( )1383به فقدان يك منظومه فكري و منسجم بومي

اشاره دارد كه بنيادهاي نظري و مباني فلسفي و اجتماعي را براي حركتهاي اصالحطلبانه

در نظامهاي تربيتي مدرن جامعه ما ترسيم كند و باقري ( )1389اذعان دارد كه:

«تاكنون به صراحت و به صورت مدون فلس��فهاي براي آموزش و پرورش كش��ور ما
مشخص نگرديده است كه در آن به سه عنصر توجه شده باشد :عنصر اول ،فرهنگ

و انديش��ه اس�لامي اس��ت .توجه به اين عنصر از اين جهت اهميت دارد كه ستون

فقرات فرهنگي جامعه ما را پيوند عميق مردم اين ديار با دين اسالم تشكيل ميدهد.
عنصر دوم ،ويژگيهاي فرهنگ ملي اس��ت .اين عنصر ناظر به خصوصياتي است كه
در طي تاريخ اين ملت از گذشتههاي دور تاكنون به ظهور رسيده و در شكل دادن

 .1اگر تاريخ ش��روع فلس��فه تربيت (بهمعناي قلمرو مطالعاتي متمايز) در ايران را همزمان با تدريس
دروسي با اين عنوان در دورههاي تربيت معلم ( )1311يا ترجمه كتاب هرمان هورن با عنوان «فلسفه
تربيت» توس��ط احمد آرام ( )1316و كتابهاي جان ديويي در دهه 1320يا تأليف كتاب «فلس��فه
آموزش و پرورش» توس��ط امير هوش��مند ( )1326بدانيم ،از تكوين اين حوزه علمي در كش��ور ما
بيش از  60سال ميگذرد و در صورتي كه سرآغاز شكلگيري فلسفه تربيت را زمان راهاندازي دوره
تكميلي فلس��فه تعليم و تربيت ( )1352بهش��مار آوريم ،س��ابقه اين عرصه علمي حدود چهار دهه
ميباشد (رك به شعبانيوركي و محمدي.)1387 ،

تدوين «فلسفه تربيتي اجتماع» متناسب با فرهنگ اسالمي و ...

خلقوخوي اجتماعي معيني نقش داش��ته اس��ت ...و عنصر س��وم مواجهه فرهنگي
با دنياي غرب اس��ت .اين عنصر از اين جهت داراي اهميت اس��ت كه بس��تر ظهور

چالشه��اي تعيينكنندهاي در وضع كنوني جامعه اس��ت اين مواجهه كه بهتدريج
در قرون اخير رخ نموده ،هماكنون در اوج خود بهسر ميبرد( ».مقدمه صفحه نه)

البته بايد سوگمندانه اذعان نمود كه اين وضعيت ـ يعني فقدان فلسفه تربيتي مدون،

متناس��ب با فرهنگ اس�لامي و ايراني و مستقل از فرهنگ غربي ـ در كشور ما منحصر به
نظام تحصيالت مدرسهاي =( 1آموزش و پرورش) نبوده و در ساير انواع مدرن تربيت ـ اعم

از آموزش عالي و آموزش فني و حرفهاي ـ نيز كمابيش وجود دارد .لذا ،در اين وضعيت
و با توجه به دادوستد ناگزير با ديگر نظامهاي تربيتي و لزوم بهرهمندي از تجارب تربيتي

بينالمللي ،مشاهده موارد بسياري از ناسازگاري بين سياستها ،برنامهها و اقدامات تربيتي
درمؤسسات تربيتي مدرن با فرهنگ اسالمي و ايراني و نيز وجود ناهماهنگي ميان اينگونه
مؤسسات با نهادهاي تربيتي سنتي (نظير حوزهها و مساجد) ،امري طبيعي و قابلانتظار

(و حتي اجتنابناپذير) است و نبايد توقع داشت با تأكيدات مكرر رهبران فرهنگي جامعه

مبني بر اسالميس��ازي مراكز آموزش��ي و يا با تدابيري نظير صدور دس��تورالعمل و ابالغ

بخشنامه و تشكيل شوراي هماهنگي بين سازمانها و نهادهاي تربيتي بتوان بهراحتي با
اينگونه ناسازگاريها و ناهماهنگيهاي آشكار مقابله كرد.

پس برنامههاي درس��ي و
بنابراين تحليل ،وجود فلس��فه تربيتي مدرن ـ موجود در ِ

روشها و طرحهاي اقتباس ش��ده از نظامهاي تربيتي غربي ـ و غفلت سياس��تگذاران و

برنامهريزان نظام نوين تربيت در جامعه ما از آثار و لوازم اين فلسفه تربيتي پنهان ـ ولي

بهشدت فعال ـ باعث ميشود تا خواهناخواه نوعي ناهماهنگي ميان مؤسسات تربيتي مدرن
با عناصر اسالمي و ايراني فرهنگ بومي بهوجود آمده و تداوم يابد.

ل��ذا در ص��ورت پذيرش اصل وجود اينگونه نهادها و تأكي��د بر ارتباط تعاملي آنها با

فرهنگ بومي ،بايد براي مواجههاي اساسي با چالش موردنظر ،با نگاهي انتقادي به فلسفه

تربيتي مدرن و شناسايي لوازم و پيامدهاي اين فلسفه تربيتي براي نظامهاي تربيتي مدرن،

بكوش��يم تا عموم نهادهاي تربيتي جامعه اس�لامي (از جمله اينگونه نظامهاي تأسيس
يافته بر مبناي مدرنيته) را با تحولي بنيادين بر فلسفه تربيتي مناسبي استوار سازيم كه

با عناصر اسالمي و ايراني فرهنگ بومي سازگار باشد.

1. Schooling or General &Formal Education
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بخش دوم :در جستجوي مبنايي نظري براي راهبرد پيشنهادي

اكنون با مشخص شدن نقش مهم فلسفه تربيت در ايجاد ارتباط نظامهاي تربيتي مدرن با

فرهنگ بومي ،الزم است به بررسي امكانات و توان واقعي فلسفه تربيت در اين خصوص و

شناسايي شرايط و خصوصياتي بپردازيم كه فلسفه تربيت با داشتن آنها ميتواند نهادهاي
نوين تربيتي كشور ما را در تعامل با فرهنگ اصيل اسالمي و ايراني ياري دهد.

براي زمينهس��ازي اين امر ،الزم اس��ت تا نخس��ت به معرفي مختصر فلسفه تربيت و

مصاديق و ابعاد متنوع آن و نقش و جايگاه مشخص فلسفه تربيت بهمثابه قلمرو مطالعاتي

متمايزي در ميان علوم تربيتي بپردازيم.

مفهوم فلسفه تربيت و مصاديق گوناگون آن

با مرور برتاريخچه فلسفه تربيت بهمثابه «كوشش فكري آدمي درباره چيستي ،چرايي و
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چگونگي جريان تربيت با تكيه بر مباني فلس��في مدلل و با اس��تفاده از شيوههاي فلسفي

متنوع» ،مشاهده ميكنيم كه نتيجه آن تاكنون در چند قالب متفاوت ظاهر شده است كه
همه آنها نيز كمابيش در جهتدهي اقدامات و تدابير تربيتي جوامع گوناگون مؤثر بودهاند.

الف) «فلسفه تربيت» بهمنزله نتيجه ژرفانديشي دانشمندان ،فيلسوفان ،مصلحان و

فرهيختگاني كه با تأمل فلسفي در تجارب تربيتي خود و ديگران ،نكات بديع و رهنمودهاي
ارزش��مندي را درباره چيس��تي ،چرايي و چگونگي تربيت آدمي (البته براساس ديدگاه و

نظ��ام فكري ارزش��ي خويش) ارائه كرده و آنها را ف��راروي كارگزاران فكور جريان تربيت
قرار دادهاند.1

ب) «فلس��فه تربيت» بهمثابه رش��تهاي علمي 2در حوزه علوم تربيتي با س��ابقهاي در

حدود يك قرن ،كه با عرضه مباحث تخصصي گس��ترده (براس��اس داللتهاي مكاتب و
ديدگاههاي فلسفي متنوع) ،جهت تبيين وضع مطلوب و تحليل و نقد نظريههاي تربيتي
و يا وضعيت موجود جريان تربيت ،بر تحوالت تربيتي جوامع و كيفيت نظامهاي تربيتي
بسياري از كشورهاي جهان ،تأثير قابلتوجهي گذاشته است.

ج) «فلسفه تربيت» بهمنزله برآيند خردورزي و تأمل معلمان و مربيان فكوري كه در

 .1برخي از صاحبنظران معاصر از اين قالب ديرين و ارزشمند فلسفه تربيت با عنوان «مفهوم عام
فلسفه آموزش و پرورش» نام بردهاند (پاكسرشت.)1380 ،
“ 2. “Philosophy of Education” as a “Discipline” or a “Field of Study

تدوين «فلسفه تربيتي اجتماع» متناسب با فرهنگ اسالمي و ...

اثر تجربه شخصي و بازانديشي مداوم ،بصيرت و دركي حكيمانه از جريان تربيت يافتهاند

و با توجه به اين درك و بصيرت« ،فلسفه تربيتيِ شخصي» 1خود را ساخته و پرداخته و

بر اين اساس ،در مسير دشوار و پرفراز و نشيب تربيت ،حركت كردهاند.

د) «فلس��فه تربيت» بهمثابه محصول توافق فكري جمعي از مربيان مجرب و فكوري

كه ضمن مشاركت فعال و هماهنگ در اداره شايسته برخي مدارس و مؤسسههاي تربيتي

موفق با همفكري و تضارب آرا ،استفاده از خرد جمعي و تأمل در فلسفه تربيتي شخصي
خود و همكاران «فلسفه تربيتي خاص آن مدرسه يا مؤسسه» را (با تكيه بر مباني و نظام

ارزش��ي معيني) ،بهتدريج سامان دادهاند 2و با التزام عملي به چنين فلسفهاي (در تعيين
اهداف ،سياس��تها و برنامهها) وجوه تمايز فعاليت ـ و در حقيقت «هويت خاص» ـ آن
مدرسه يا مؤسسه تربيتي را مشخص كردهاند.3

البته در ميان اين مصاديق مختلف ،مورد دوم (يعني حيطه علمي و تخصصي متمايزي

با صبغه آكادميك و نظري در حوزه علوم تربيتي) بيش از همه شناخته شده است و چه

بسا بتوان آن را بهمنزله اصطالح خاص و معناي رايج تعبير «فلسفه تربيت» بهشمار آورد،
اما چنانچه از تنگنظري و نگاه صوري در باب مفاهيمي نظير فلسفه و فلسفهورزي اجتناب

نموده و حقيقت فلسفه تربيت را در داشتن انديشه و روح فلسفي و مواجهه خردورزانه و
عميق با موضوعات و مس��ائل تربيتي ـ و نه صرف مطالعه نظاممند و رس��مي اين مباحث
به شيوه فلسفي با داشتن عنوان و مدرك معتبر تخصصي در اين زمينه ـ جستجو كنيم،

به يقين از اطالق عنوان و مفهوم فلس��فه تربيت بر امور يادش��ده (مصاديق اول ،س��وم و

چهارم) و ديگر موارد مش��ابه استقبال خواهيم كرد .بديهي است چنين تلقي گستردهاي
3. Personal Philosophy of Education

 .2البته بايد دانس��ت كه اين نوع فلس��فه تربيتي خاص هر مدرسه يا مؤسسه (ناظر به تبيين مشخص
و مقبولي از ماهيت تربيت و چرايي و چگونگي آن) عموم ًا در انديش��ه و گفتار و س��يره كارگزاران
اصلي اينگونه مؤسسات به شكل غيرمدون (بدون مراعات قالبهاي استداللي رايج در رشته فلسفه
تربيت) تحققيافته و در فرهنگ و روح حاكم بر فضا و مناسبات اين مؤسسات متجلي ميشود.
 .3نمونه آش��كار اين قبيل مؤسس��ات را ميتوان در بين مدارس و مؤسس��ات فرهنگي تربيتي نسبت ًا
موفقي يافت كه در كشور ما چه در دوران پيش از انقالب اسالمي و چه پس از آن با محوريت يك
يا چند ش��خصيت فرهيخته (داراي خصوصيات برجس��ته تربيتي) ،به همت جمعي از مربيان فكور
و حمايت افراد خيرخواه براي پرورش ديني نس��ل جوان جامعه عموم ًا با عنوان «مدارس اس�لامي»
(هرچند با جهتگيريهاي اجتماعي سياسي متفاوت) تأسيس شدهاند و با استقبال خانوادههاي متدين
و عالقمند همچنان به فعاليت خود ادامه ميدهند؛ چنانچه در ديگر فرهنگها و جوامع نيز با تأمل در
برنامه و عملكرد مدارس و مؤسسات تربيتي موفق ميتوان فلسفه تربيتي خاص آنها را شناسايي كرد.
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از فلس��فه تربيت باعث ميش��ود تا نهتنها ديدگاههاي فيلسوفان محض درباره تربيت (از
دوران يونان باس��تان تا عصر حاضر) را بخش��ي مهم از اين حوزه معرفتي بهشمار آوريم ـ

چنانچه كامبليس ( ،)1996كارن ( )1998و ديگر تاريخنگاران فلس��فه تربيت نيز چنين
رويكردي داشته اند ـ ،بلكه در اين صورت همچون بارو« ،تصوير بزرگتر و جالبتري» را

از اين قلمرو ترس��يم ميكنيم كه «در آن [كارِ] محققان ،مديران و كارورزان انديش��مند،
نظريهپردازان و مصلحان اجتماعي و فيلس��وفاني كه بهندرت واژه فلس��فه تعليم و تربيت
را بهكار ميبرند و در عين حال با مسائل فلسفي در محيطهاي تربيتي دست به گريبان

هستند نيز قابل رويت است.)277 :1386( ».

ديدگاه سولتيس درباره گستره «فلسفه تربيت»

اما يكي از فيلس��وفان تربيتي به نام س��ولتيس ( ،)1386به گستره وسيع فلسفه تربيت با
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تعبير ديگري اش��اره كرده اس��ت كه با دستهبندي پيشين در باب مصاديق متنوع فلسفه

تربيت ش��باهت دارد ،ولي از جهاتي مناس��بتر بهنظر ميرسد و مي تواند بهمنزله مبناي

نظري راهبرد پيشنهادي اين مقاله محسوب شود؛ وي ـ چنانچه خود ميگويد ـ « كوشيده
اس��ت تا با تقسيم فلسفه تربيت به سه ب ُع ِد «حرفهاي»« ،1شخصي» 2و«عمومي» 3و بيان

مشخصاتي متمايز براي هر يك از اين سه ب ُعد ،ديدگاه جامعي درباره وضعيت جديد اين
رش��ته براي مربيان و مبتديان فراهم آورد» كه اينك به اين دس��تهبندي جالبتوجه از

منظر اين انديشمند اشاره ميكنيم:

 .1ب ُعد حرفهاي« :هدف از فلس��فهورزي تربيتي در امتداد ب ُعد حرفهاي ،آن اس��ت كه

با فراهم س��اختن آزمونها ،نقدها ،توجيهها ،تحليلها و تركيبهاي دقيق فلسفي درباره

جنبهه��اي مختلف دانش مفهومي و هنجاري مربي ،عمل تربيتي حتياالمكان بهصورت
منطقي و انديش��مندانه در آيد» .به بيان ديگر« :آنجا كه فيلس��وفان تربيتي چون افراد

حرفهاي عمل ميكنند بيش��تر به تحليل ،تأمل ،ارزيابي و فهم روش��نتر مس��ائل تربيتي

ميپردازند تا ارائه پيش��نهاد .در اين حال ،بر تعيين صحت منطقي داليل ،توضيح معاني

انديش��هها ،توجيه ادعاهاي ارزش��ي ،اقامه داليل معقول و ارائه راههايي براي تفكر درباره
1. Professional
2. Personal
3. Public

تدوين «فلسفه تربيتي اجتماع» متناسب با فرهنگ اسالمي و ...

وظايف و مسئوليتهاي تربيتي تأكيد ميورزند تا نشان دادن راههاي انجام اين وظايف يا

حل مسائل تربيتي .وقتي كه فيلسوف تعليم و تربيت اينگونه فلسفهورزي كند ،به جاي
آنكه برنامهها و سياس��تهايي را به مربيان نش��ان دهد تا عمل كنند ،وسايل روشنبيني،
فه��مورزي و ژرفنگري را ب��ه آنان عرضه ميدارد تا [درباره عم��ل تربيتي] فكر كنند».

(سولتيس.)169 :1386 ،

 .2ب ُعد ش�خصي« :فلس��فه تربيتيِ شخصي يعني مجموعهاي از عقايد شخصي (مربي)

درباره كارهايي كه انجام آنها در باب تعليم و تربيت خوب ،درس��ت و ارزش��مند اس��ت.

بدينس��ان فايده فلسفهورزي شخصي در باب تعليم و تربيت عبارت است از دستيابي به
يك معنا ،مقصد و تعهد شخصي رضايتبخش براي هدايت فعاليتهاي فرد بهعنوان يك

مربي... ،الزمه اينكه فرد يك مربي انديشمند و خودفرمان باشد نه دندانهاي در يك ماشين

بوروكراتيك ،داشتن چنين فلسفهاي است ...ولي فقط شمار اندكي از فيلسوفان حرفهاي
تربيت درباره تربيت بهاين صورت بحث و اظهارنظر ميكنند» (سولتيس،)166 :1386 ،

«هرچند برخي از ايش��ان خود را متعهد ميدانند كه به مربيان دورانديش كمك كنند تا
فلسفههاي تربيتي شخصيشان را بيابند و شكل دهند .چه اينكه به نظر ميرسد غرض از
طراحي و اجراي برنامههاي درسي مشخصي در دورههاي (پيش از خدمت) تربيت معلم با

عناويني نظير «اصول و فلسفه تعليم و تربيت» و يا انتشار گسترده مباحث نظري فلسفه
تربيت در سطح اجتماع نيز زمينهسازي براي تأمل و بررسي انتقادي ديدگاههاي مختلف

توسط آحاد مربيان و درنتيجه وصول به نوعي فلسفه تربيتي شخصي خويش بوده است.

بديهي اس��ت در اين صورت ،با «كارگزاران فكوري» س��ر و كار خواهيم داشت كه بهجاي
تبعيت بيچون و چرا از سنتهاي جاري و متعارف ،تجربه كوركورانه ـ آزمايش و خطاي
مكرر ـ يا پيروي محض از دستورالعملهايِ «از باال به پائين» سياستگذاران و متخصصان
تربيتي ،خود بهطور آگاهانه و در چهارچوب «فلس��فه تربيتي شخصي» خويش با مسائل

تربيت��ي خاص موقعيت خود روبرو ش��ده و آنها را حلوفصل نماين��د .بههرحال با اينكه
ميتوان بهتفصيل در باب اينگونه فلسفهورزي تربيتي و فوايد آن سخن گفت ،ولي بايد

با اين سخن سولتيس موافقت نمود كه« :هرچند داشتن يك فلسفه تربيتي شخصي براي
فعاليتهاي انديشمندانه و هدفمند تربيت ،بسيار مهم است؛ اما با بررسيهاي الزم معلوم

ميشود كه فيلسوفان تربيتي معاصر ،بهندرت به اينگونه فلسفهورزي پرداخته و معموالً بر
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مسائل ديگري در آموزشها و نوشتههايشان تأكيد ورزيدهاند( ».سولتيس.)166 :1386 ،

 .3ب ُعد عمومي« :تفاوت عمده بين تلقي فلسفه تعليم و تربيت در امتداد ب ُعد شخصي

و تلقي آن در راستاي ب ُعد عمومي ،اين است كه دومي ناظر به هدايت و راهنمائي اعمال

بس��ياري از انسانهاست ...فايده فلسفهورزي تربيتي در اين راستا ،عبارت است از تصريح

آرزوهاي عمومي و ارزشهاي تربيتي ،معنا و مقصود بخشيدن به فعاليت عمومي و مشاركتي

تعليم و تربيت و فراهم آوردن فرصتهاي الزم براي هدايت انديشمندانه [جريان اجتماعي]
تعليم و تربيت بهوسيله همه كساني كه به آن عشق ميورزند( ».سولتيس.)166 :1386 ،
اي��ن جنب��ه از فلس��فه تربيت ،بنابر بيان س��ولتيس ،س��ه مفه��وم دارد ك��ه بايد از

يكديگرتفكيك شوند:

«عمومي رايج» :براس��اس اين مفهوم« ،مقصود از هر پيش��نهاد و يا نقدي
ِ
الف .مفهوم

كه [در باب تربيت بهمثابه عملي اجتماعي] مطرح ميشود تأثيرگذاردن بر تعليم و تربيت
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اس��ت .هر كدام از فيلسوفان و يا هرگروهي از آنان بهطرق گوناگون ،ديدگاه فلسفي خود
درباره تربيت را در معرض قضاوت عموم قرار ميدهند .در نتيجه اين مفهوم طيف وسيعي

را در برميگيرد :از ارائه يا انتشار يك مقاله تحقيقاتي در مقياسي محدود براي استماع يا
مطالعه آن توس��ط جمعيتي بس��يار كوچك ،تا ارتباط برقرار كردن با همه مردم از طريق
تلويزيون ،روزنامهها يا رسانههاي گروهي ديگر».

ب .مفهوم «سياست عمومي»« :بر مبناي اين تصور [از فلسفه تربيتي] ،سياستهاي

روشن آموزشي ،تنظيم ،تعديل و يا نقد و رد ميشوند .در اينجا كار مشاركتي فيلسوفان

و افراد ديگر برروي سياس��تهاي روش��ني كه از كميس��يونها ،كميتهها و سازمانهاي
رس��مي صادر شده ،موجب فراهم آمدن رهنمودها ،دس��تورها و برنامههايي براي تحقق
اهداف مشخص ميگردد ...عمومي بودن اين سياستها فقط به اين خاطر نيست كه يك
پيشنهاد عمومي فلسفي را در بردارند بلكه ازاين لحاظ هم هست كه آنها بهواسطه برخي

از تدابير سازماني معتبر اجتماعي« ،رسماً» حالت عمومي ،مجاز ومشروع پيدا كردهاند».
ج .مفهوم« ايدئولوژي عمومي»« :ناظر به اعتقاد عميق همه ما [افراد جامعه معين] به

تعليم و تربيت و تحصيالت رس��مي براي زندگي در جامعه ،اين مفهوم ش��امل ارزشها و

هدفهاي تربيتي آگاهانه و ناآگاهانه ميباشد؛ فيلسوف تربيتي ميتواند تعهدات (آگاهانه و
ناآگاهانه) ايدئولوژيكي عمومي ما را كشف ،بررسي ،نقد يا توجيه كند ،يا آنكه مانند ديويي،

تدوين «فلسفه تربيتي اجتماع» متناسب با فرهنگ اسالمي و ...

ايدئول��وژي عموم��ي جديدي را [در باب تربيت و چگونگي آن طراحي و به جامعه] عرضه

كند( ».س��ولتيس .)171 :1386 ،اما بهنظر ميرس��د تحقق اين مفهوم ،در پي آن صورت
پذي��رد ك��ه اوالً نظريهاي (يا ديدگاهي نظري) در باب تربيت و چگونگي راهنمايي آن ،در
جامعهاي معين ،مقبول عموم صاحبنظران تربيتي و مربيان انديشمند قرارگيرد و سپس
توافق و مصالحهاي بين سياستگذاران و كارگزاران تربيتي ،درباره لوازم عملي آن نظريه

مقبول ،انجام شود .در اين صورت« ،باور عميق و التزام عملي عموم افراد جامعه» (= مفهوم
«ايدئولوژي عمومي») نسبت به اهداف و ارزشهاي تربيتيِ مندرج در آن «نظريه يا ديدگاه

نظري مقبول» (=مفهوم«عمومي رايج») ،كه مبناي نظريِ آن «سياستهاي تربيتي مورد
توافق و مصالحه» (=مفهوم «سياس��ت عمومي») قرارگرفتهاند ،پشتوانهاي مهم و ضروري

براي تحقق آنها (نظريه و سياستهاي تربيتي يادشده) در مقام عمل تربيتي خواهد بود.
بررسي و تكميل ديدگاه سولتيس

بهنظر ميرسد كه با تأمل در اين توضيحات و نيز بهويژه با توجه به وجوه اجتماعي جريان
تربيت ،معناي ب ُعد عمومي فلسفه تربيت و جايگاه مهم اين جنبه از فلسفه تربيت مشخص

ميگردد و با تمايز اين جنبه از ب ُعد حرفهاي و ب ُعد ش��خصي فلسفهورزي تربيتي ،نقش و

اهميت ب ُعد عمومي اين تالش فكري در جهت تحقق دستاوردهاي نظري فالسفه تربيتي
در صحنه سياستگذاري و عمل تربيتي ،معلوم ميگردد و اين اظهارنظر سولتيس مدلل

خواهد شد كه:

«غالباً بس��ياري از افراد ب ُعد عموميِ فلس��فه تعليم و تربيت را مقدم بر ابعاد شخصي و

حرفهاي آن ميدانند و از فيلس��وفان تعليم و تربيت انتظار دارند كه اظهارات منس��جم و

جامعي را درباره يك فلسفه تربيتي عمومي مطرح سازند .اما كارهاي فلسفي جديد غالباً
پاس��خگوي اين انتظار عمومي نيست .البته فيلسوفان حرفهاي قرن بيستم چون ديويي،

كيل پاتريك و براملد در راستاي بعد عمومي قلم زدهاند ،اما بسياري از فيلسوفان تربيتي
معاصر ابدا ً بدين كار نپرداختهاند» (س��ولتيس« ....)167 :1386 ،اين ديدگاه گسترده در
ارتباط با ب ُعد عمومي فلسفه تعليم و تربيت ،راههاي متعدد خدمت به مردم را به فيلسوفان

حرفهاي تعليم و تربيت نش��ان ميدهد ،گروهي كه در س��الهاي اخير متهم شدهاند كه

برايِ خودشان[!!!] مينويسند و ميگويند( ».سولتيس.)171 :1386 ،
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در مقام تكميل ديدگاه سولتيس بهنظر ميرسد افزون برسه مفهوم يادشده براي ب ُعد

عمومي فلسفه تربيت ،ميتوان مفهوم ديگري را نيز به آنها افزود كه پيشتر از آن بهمنزله
خاص برخي مدارس و مؤسس��ات تربيتي موف��ق» ياد كرديم( ،مصداق
ِ
«فلس��فه تربيتيِ

چهارم)زيرا چنانكه گفته ش��د ،اين مصداق از فلس��فه تربيت نتيجه توافقنظر و مشاركت
فكريِ جمعي از مربيان فكوري است كه ضمن تعامل در اداره مدرسه يا مؤسسهاي تربيتي،
با همفكري و تضارب آرا ،اس��تفاده از خرد جمعي و تأمل در فلسفه تربيتي شخصي خود

و همكاران ،بهتدريج «فلس��فه تربيتي خاص آن مدرس��ه يا مؤسسه» را (با تكيه برمباني
و نظام ارزش��ي معيني) ،سامان دادهاند .لذا اين مفهوم تا حدود زيادي همان خصوصيات
«ايدئولوژي عمومي» ـ مفهو ِم مدنظر س��ولتيس ـ را (البته در قلمرو يك مؤسس��ه و نظام

تربيتي مش��خص) دارا ميباشد و ميتوان آن را «ايدئولوژي عمومي نهادينه شده در يك
نظام تربيتي مشخص» ناميد.
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اكنون بهنظر ميرس��د با توجه به ش��ناختي كه از گس��تره فلسفه تربيت و مصاديق و

ابعاد آن يافتيم ميتوانيم بررس��ي موردنظر را درباره امكان و ش��رايط فلسفه تربيت براي
تقويت ارتباط مؤسسات تربيتي مدرن با فرهنگ عمومي كشورمان ،به صورت مشخص و

با توجه به مصاديق وابعاد گوناگون فلس��فه تربيت انجام دهيم؛ لذا در اين زمينه به بيان

چند نكته با توجه به واقعيتهاي فلسفه تربيت در كشور خود ميپردازيم:

 .1حاصل تالش انديشوران ايراني در حوزه مباحث نظري فلسفه تربيت تاكنون «اغلب

محدود به ترجمه ،تأليف و انتشار كتاب و مقاله در زمينه معرفي آراء تربيتي علما و فالسفه

تربيتي مغربزمين بوده اس��ت بهطوري كه اين امر جريان توليد افكار تربيتي مستقل را
كه با تحوالت فرهنگي كشورمان همخواني داشته باشد دچار ركود جبرانناپذيري كرده
اس��ت» (آقازاده .)213 :1383 ،لذا بحث نظريهپردازي بومي با رويكرد اس�لامي در حوزه

فلس��فه تربيت (بهمثابه يكي از فلس��فههاي مضاف) بر مبناي منابع اسالمي و ارزشهاي

بومي در كشور ما ـ بهرغم معدود تالشهاي ارزشمندي كه بهخصوص در سالهاي اخير
صورت گرفته است ـ گامي است كه هنوز در آغاز راه ميباشد و بنا به تحليل پاكسرشت

(« )1386بهرغ��م وج��ود همه اركان يك نظريه مبنائي درجهانبيني اس�لامي و نيز آراء

تربيتي ارزش��مند (ولي پراكنده) ـ در آثار فالس��فه ،ادبا و عرفايي مثل غزالي ،فارابي و
ابوعلي س��ينا ـ مربيان و متفكران تربيتي ايراني و اس�لامي درصدد برنيامدند كه نظريه

تدوين «فلسفه تربيتي اجتماع» متناسب با فرهنگ اسالمي و ...

[فلسفي] تعليم و تربيت اسالمي را بهصورت مدون و منظمي سازماندهي كنند و پيوسته

آن را بازنگري نمايند».

 .2از سوي ديگر ،مباحث نظري رايج در قلمرو فلسفه تربيت بهشدت از واقعيتهاي

عم��ل تربيتي در جامعه و ارزشهاي فرهنگ بوم��ي فاصله گرفتهاند؛ چنانكه لطفآبادي
با انتقاد از وضع موجود آثار فلس��فه تربيت و نحوه تدريس آنها در كش��ور ما ،مينويس��د:

«فلس��فه تربيت در حال حاضر چنان س��رگرم مباحث كلي و دور از واقعيتهاي زندگي
فرهنگ��ي و اجتماع��ي و اقتصادي و ملي و جهاني اس��ت كه پرداختن به مس��ائل عيني

زندگي و ايفاي نقش رهاييبخشي و طرح و بحث آنها را نيز انحراف از حيطه وظايف خود

ميداند» (لطفآبادي)26 :1386 ،؛ پاكسرش��ت نيز پ��س از نقد محتوا و روش تدريس
دروسي باعنوان «اصول وفلسفه تعليم و تربيت» –كه عمدتا ًبه عرضه ديدگاههاي تربيتي

جديد و متنوعي ميپردازند كه در فضاي فكري مغربزمين پديد آمدهاند ـ اين پرس��ش
مهم را مطرح ميسازد:

«ديدگاههاي نو در س��طح نظري باقي ميمانند و چون در فضاي تعليم و تربيت ما

نشو و نما پيدا نكردهاند و كسي هم درصدد كاربست عملي آنها نيست ،اثر چنداني
بر عمل تعليم و تربيت ما نميگذارد .چه ميتوان كرد؟» (پاكسرشت)142 :1386 ،

 .3واقعيت آن است كه بين مباني و رهنمودهاي هنجاري مطرح شده در نظريههاي

متنوع فلسفه تربيت با افكار و باورهاي فرهنگي آحاد معلمان و مربيان در سطوح گوناگون

و نيز با نگرشها ،حاالت و اعمال شخصي ايشان ،شكاف آشكاري مشاهده ميشود .هرچند

بخشي از اين فاصله به ناآگاهي كارگزاران تربيتي از مفاد رهنمودهاي تجويزي فيلسوفان
تربيت و يا ناباوري ايش��ان نس��بت به صحت و اعتبار اينگونه رهنمودها ،مربوط ميشود

و بخش��ي از آن نيز احتماالً به مس��ئله قديمي «اختالف علم و عمل» و ناتواني بسياري از

انسانها در التزام عملي نسبت به لوازم فهم و نگرش خويش باز ميگردد ،اما قسمتي نيز

به ناسازگاري ميان محتواي نظريههاي رايج در فلسفه تربيت (داراي صبغه نظري) با عناصر
فرهنگ بومي مربوط اس��ت .در اين زمينه بهنظر ميرس��د تدبير سنتي رايج در دورههاي
تربيت معلم ـ ناظر به ارائه دروس��ي با عنوان «اصول و فلس��فه تعليم و تربيت»« ،مباني

و اصول آموزش و پرورش» و مانند آنها ـ بيش��تر معطوف به ايجاد آگاهي و باور تربيتي
صحيح (البته از نظر مدرس��ان) در معلمان و مربيان بوده است ،چنانچه تأكيد فيلسوفان
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تربيتي بر لزوم انتخاب و پذيرش آگاهانه يك فلس��فه تربيتي مش��خص توسط معلمان و
مربيان و تبديل آن به نوعي«فلسفه تربيتي شخصي» (متجلي در تفكر ،نگرش و گرايش

و عمل تربيتي ايش��ان) را ميتوان نكتهاي فينفس��ه ارزشمند ،در راستاي غلبه بر شكاف

علم و عمل دانست .ليكن سخن در اين است كه آيا اينگونه تدابير و تأكيدها توانسته يا
ميتوانند در جامعه معاصر ،در مواجهه با مسئله موردبحث كارآمد باشند؟ متأسفانه بايد
گفت برخي ش��واهد نشان از پاس��خ منفي به اين پرسش دارند كه با تحليل آنها ميتوان
تاحدودي اين مسئله را بهشيوه رايج فلسفهورزي تربيتي ارجاع داد.

اما تدبير متعارف مبني بر تدريس مباحث فلسفه تربيت در دانشگاهها و مراكز تربيت

معلم هماينك با اين واقعيت تلخ مواجه است كه مباحث رايج نظري با عنوان فلسفه تربيت

ـ در منابع درس��ي نگاش��ته شده توسط فيلسوفان تربيت – چنان از فرهنگ بومي فاصله

گرفته و در عينحال دچار تنوع و تكثر و حتي تعارض هس��تند كه حتي هدف وصول به
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آگاهي و باور صحيح تربيتي ـ كه در نظر اس��ت بعدها در نگرش و عمل معلمان جلوهگر
ش��ود ـ از رهگذر اين دروس و تحصيل آنها ،اساس��اً دستنايافتني مينمايد .پاكسرشت

در نقد وضعيت موجود تدريس فلسفه تربيت در كشور ،چنين مينويسد:

«هماكنون صفحات كتب فلسفي و تئوريك ما آراسته به آراء و افكار تربيتي مكاتب و
انديشمندان تربيتي از يونان كهن گرفته تا عصر جديد حتي دوره پستمدرن است،
عرض��ه اي��ن افكار [و ديدگاههاي متنوع] هرچند مفيد و حتي الزم اس��ت ،اما كافي
نيست .در حال حاضر هيچ نظريهاي تحت عنوان «نظريه معيار» (ديدگاه مقبول در

جامعه) به دانش��جو يا افكار عمومي ارائه نميش��ود .گويي كه قرار است دانشجو [يا
دانشجومعلم] خود از ميان آراء و نظريههاي تربيتي يكي را برگزيند يا بين آنها تلفيقي

و تركيبي ايجاد كند .آيا چنين ميشود؟ ...مرتباً ديدگاههاي تربيتي جديدي كه عمدتاً
در غ��رب پديد آمدهاند و برخي از آنها به دوره پس��امدرن تعلق دارند ،تحت عناوين

مختلف معرفي ميشوند .معلوم ميشود كه ديدگاههاي نظري تربيتي ما بهتبع غرب
در حال دگرگوني است اما مشكل همچنان باقي است» (پاكسرشت)142 :1386 ،

از اينرو دعوت فيلس��وفان تربيتي از كارگزاران تربيت بهويژه معلمان و مربيان براي

تأمل (ژرفانديشي) در عمل تربيتي و داشتن فلسفهاي شخصي در باب تربيت (اريكسون،

 ،)1386اوالً با اين اش��كال روبروست كه اساساً شيوه متعارف طرح مباحث فلسفه نظري

تدوين «فلسفه تربيتي اجتماع» متناسب با فرهنگ اسالمي و ...

تربي��ت بهلحاظ التزام منابع رايج فلس��فه تربيت به تكث��ر و تنوع تئوريك ،زمينه را براي

انتخاب و ترجيح و پذيرش يك نظريه تربيتي خاص يا پردازش ديدگاهي شخصي درباره
تربيت متناس��ب با فرهنگ بومي و تعهد به آن در مقام عمل فراهم نميآورد1؛ ثانياً اين

دعوت ـ بهسوي داشتن فلسفه تربيتي شخصي ـ در بهترين حالت فرضي ،منجر به تكوين
تعداد بيش��ماري فلسفه ش��خصي (علياالصول ناهماهنگ و نامرتبط) در ميان معلمان

و مربي��ان خواهد ش��د ك��ه از جهت ماهيت اجتماعي عمل تربي��ت ،التزام به يكايك اين

فلسفههاي شخصي يا ترجيح برخي از آنها موجب بروز تعارض و تزاحم يا ناهماهنگي در
فرآيند تربيت خواهد شد (مگر آنكه با حركت به سوي بعد عمومي فلسفه تربيت ،تنها اين

فلسفههاي شخصي را در چهارچوب نوعي فلسفه تربيتي معيار ـ با وجه مقبول اجتماعي
ـ بپذيريم) و ثالثاً در صورتي كه با اين دعوت تنها در پي فلسفهورزي شخصي معلمان و

مربيان بوده و آن را براي هدايت اعمال تربيتي ايشان كافي بدانيم ،بهلحاظ منطقي ديگر

حق نخواهيم داش��ت پس از انتخاب فلس��فهاي شخصي در باب تربيت از سوي هريك از

كارگزاران نظامهاي تربيتي ،به نقد اعمال و رفتار ايش��ان از منظر رهنمودهاي فيلسوفان
تربيت و يا به لحاظ تناسب آن با فرهنگ بومي بپردازيم.

لذا با تأمل در اين نكات ميتوان دريافت كه با اينكه نداشتن فلسفه تربيتي شخصي

در ايجاد فاصله بين فلسفه تربيت و عمل مربيان نقشآفرين بوده و لذا بهجاي فروكاستن

فلس��فه تربيت به بعد نظري آن (و در نتيجه انتظار داش��تن از مربيان براي پيروي محض
از رهنمودهاي تربيتي فالسفه تربيت) بايد در جريان تربيت ،براي فلسفهورزي و تأمالت
ش��خصي مربيان جايگاه خاصي را در نظر بگيريم و به مربيان اجازه دهيم (و بلكه آنها را

تش��ويق كنيم) تا فلس��فه تربيتي شخصي خويش را صورتبندي نموده و در عمل نيز به

رهنمودها و لوازم آن متعهد باشند؛ اما چنانكه گفتيم تأكيد محض بر اين نوع فلسفهورزي
تربيت��ي در صورت ط��رح نظريههاي متنوع و غفلت از ارائه نظري��ه تربيتي معيار (يعني
ديدگاه تربيتي مقبول و متناس��ب با فرهنگ اصي��ل بومي) به معلمان و مربيان ميتواند

منشأ بروز اشكاالت مهمي در فرآيند تربيت از نظر ناهماهنگي عمل معلمان و مربيان با

عناصر فرهنگ بومي گردد.

 .1زيرا برنامه درسي تربيت معلم در صدد ايجاد توانايي نقد و بررسي ديدگاههاي فلسفي مختلف درباره تربيت
(آن هم براس��اس مباني فكري وارزش��ي بومي) در معلمان ومربيان نبوده است و سوگمندانه بايد اذعان نمود
كه (با توجه به آنچه در بندهاي  1و 2گذش��ت) داش��تن اين توانايي فكري براي فارغالتحصيالن رش��ته فلسفه
تربيت نيز هماكنون بيشتر به آرزو وآرماني غيرواقعبينانه نزديك است.

69

راهبرد فرهنگ  /شماره هفدهم و هجدهم /بهار و تابستان 1391

 .4عليرغ��م وجود اتفاقنظر در باب ضرورت تأثيرگذاري نظريات فلس��فه تربيت بر

روند سياس��تگذاري ،برنامهريزي و عمل تربيتي ،با اين واقعيت تلخ روبرو هس��تيم كه:

«فلسفه تربيت ،اينك از ديد بسياري از اعضاي جامعه علمي گستردهتر تربيتي بهمنزله

يك فعاليت دروننگرانه علمي اس��ت ،كه هرگاه با معيار حداقلي از «ربط عملي» مورد
قضاوت قرارگيرد ،پي ميبريم سهم اندكي در شكلگيري سياست تربيتي يا اصالح عمل

تربيتي ادا ميكند ...سياس��تگذاران ،تصميمگيرندگان و مجريان تصميمات تربيتي در

نظامهاي تربيتي موجود بهندرت خود را متعهد به تبعيت از استلزامات استدالل عقلي و
اصول عقلي در خصوص اهداف و ارزشهاي تربيتي بنياديني (يعني مفاد فلس��فه نظري

تربي��ت) ميدانند ،كه بايد بنيان عقلي سياس��ت و عم��ل تربيتي معاصر را فراهم آورد»

(ويلس��ون2003 ،به نق��ل ازويلفردكار .)2005 ،علماله��دي ( )1386نيز به اين واقعيت
چنين اشاره ميكند كه« :روند فعاليتهاي تربيتي در عموم نظامهاي آموزشي از اهداف
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معرفي ش��ده توسط فلسفههاي تعليم و تربيت بسيار فاصله دارد .بنابراين جريان واقعي
آموزش و پرورش از توصيههاي تربيتي انديش��مندان و فيلس��وفان براي بهسازي تعليم

و تربي��ت كمتر بهره ميبرد و تأثيرگذاري فلس��فههاي تعليم و تربيت بر روند آموزش و

پرورش محدود است»

اما تحليل ش��كاف و فاصله آش��كار ميان نتايج نظري (فرضاً معتبر) فلس��فه تربيت با

تعاريف ،اهداف ،سياستها ،برنامههاي آموزشي و درسي مدون و يا با ساختارها ،هنجارها

و تصميمات تربيتي مصوب (و يا مقبول و متعارف) در مؤسس��ات تربيتي مدرن ،بهدليل

بيتوجهي عموم فيلس��وفان تربيت به ب ُعد عمومي فلس��فهورزي تربيتي ـ چنانكه در بيان
سولتيس به آن اشاره كرديم ـ امري چندان دشوار نيست زيرا:

اوالً فالس��فه تربي��ت بهطور متعارف درصدد نظريهپ��ردازي تربيتي بهصورت كالن و

جهانش��مول و هميشگياند؛ در حاليكه سياستگذاري و برنامهريزي و اتخاذ تصميم و
اجرا در نظامهاي تربيتي همواره مسئلهاي وابسته به موقعيت زماني و مكاني خاص است؛
ثانياً در فلسفهورزي حرفهاي در شكل رايج ،متخصصان فلسفه تربيت اساساً به توافق

و مصالحه با ديگران ـ بهخصوص سياس��تمداران و مديران ارش��د اجرايي ـ نميانديشند
و اصوالً نظريهپردازي يا نظرورزي فلسفي ايشان جنبه فردي و شخصي دارد ولي تدوين

سياست و تنظيم برنامه و ...در سازمانها و نهادهاي رسمي متولي امر تربيت ،اصوالً نيازمند

تدوين «فلسفه تربيتي اجتماع» متناسب با فرهنگ اسالمي و ...

مصلحتانديشي جمعي و ايجاد نوعي وفاق فكري و مصالحه عملي بين همه كارگزاران و
تبعيت از نتايج خرد جمعي و تا حدودي عدول از نظرات فردي است؛

ثالثاً فالس��فه تربيتي در شيوه فلس��فهورزي تخصصي خويش عموماً بسيار آرمانگرا

بوده و در نتيجه در بسياري از موارد از واقعيتهاي موجود غفلت نموده يا بهطور آگاهانه
از آنه��ا تغاف��ل ميكنند ،در حاليكه سياس��تگذاري و برنامهريزي در نظامهاي تربيتي

ناگزير به واقعيتهاي موجود (و چه بس��ا حفظ وضع موجود و توس��عه آن با رويكردي
محافظهكاران��ه) توجه دارد و حتي در صورت داش��تن رويكرد تحولي نيز ،نقطه عزيمت

را وض��ع موجود ميداند و لذا بهجاي پيروي از رهنمودهاي فيلس��وفان تربيتي بومي ،با

رويكردي واقعگرايانه رو بهسوي مطالعات تطبيقي و بهرهمندي از تجارب واقعي نظامهاي

تربيت��ي ديگر جوامع ميآورد (هرچند اين تجارب ب��ا مباني و ارزشهاي فرهنگ بومي
فاصله داشته باشند)؛

و نهايتاً اينكه فلس��فهورزي تربيتي رايج ،بنا برشيوه مألوف در مباحث فلسفي ،عموماً

در فضاي��ي انتزاعي و بدون توجه جدي به عوامل و زمينههاي اجتماعي ـ سياس��ي مؤثر

برجريان تربيت صورت ميپذيرد 1اما بديهي اس��ت كه روند تعيين اهداف و سياستها و
خطمشيهاي تربيتي يا فرآيند برنامهريزي و تصميمگيري آموزشي در همه جوامع تنها

ب��ا توجه صريح يا ضمني ب��ه اينگونه عوامل و زمينههاي محيطي مؤثر بر جريان تربيت

به نتايج موردنظر خواهد رسيد.

با توجه به اينگونه داليل ـ كه قابل بسط و تفصيل بيشتر نيز هستند ـ بهنظر ميرسد

با شيوه مرسوم فلسفهورزي تربيتي ـ يعني تأكيد صرف بر ب ُعد حرفهاي و نظري و غفلت
از ب ُع��د عموم��ي آن ـ هرچند بر مباني و ارزشهاي اصيل فرهن��گ بومي تكيه نماييم و
فيالمثل با فلس��فهورزي در باب تربيت براس��اس آموزهها و مباني اسالمي ،فلسفه تربيت

اسالمي را با صبغه نظري محض تدوين نماييم ،نخواهيم توانست در جهت كاهش فاصله
غي��ر قابلقبول ميان نظامهاي تربيتي مدرن درجامعه اس�لامي معاصر با عناصر فرهنگ
بومي گام مؤثري برداريم.

 .1البته بايد در اين ميان ،رويكردهايي نظير رويكرد انتقادي ،پساساختارگرا و ديگر جهتگيريهاي
پستمدرن را استثناء نمود ،هرچند اين ديدگاهها و رويكردها نيز بهسبب مواجهه نسبت ًا راديكال با
اوضاع و احوال موجود مورد اقبال عموم كارگزاران تربيتي واقع نشدهاند و لذا در سياستگذاري و
عمل تربيتي تأثير چنداني نگذاشتهاند.
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بنابراين تحليل ،براي مواجهه با چالش ناهماهنگي نهادهاي تربيتي مدرن با عناصر و

مؤلفههاي اسالمي و ايراني فرهنگ كشور خود ،بايد عالوه بر توجه به رويكرد اسالمي در
فلسفه تربيت ،بر بعد عمومي فلسفهورزي تربيتي تأكيد نموده و به تعبيري از وجه حرفهاي
ال
و تخصصي فلسفه تربيت (با صبغهاي نظري و آكادميك) بهسوي اين وجه اجتماعي (فع ً

مغفول) فلسفه تربيت چرخش نماييم .دربخش بعدي مقاله ،بيشتر به داليل اين چرخش
ميپردازيم و براين اس��اس راهبرد پيش��نهادي خود را براي مواجهه با چالش ناهماهنگي
نهادهاي نوين تربيتي در جامعه معاصر تبيين ميكنيم.

بخش س�وم :راهبرد پيش�نهادي :تدوين« فلس�فه تربيتي اجتماع» متناس�ب با فرهنگ
اسالمي و ايراني

چنانچه ميدانيم تربيت حركت اجتماعي هدفمندي است كه نهتنها در اهداف و كاركردها
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(نتايج) ،بلكه در روشها و سازوكارها (فرآيند) ،عملي جمعي بوده و فراتر از رابطه تعاملي
بين دو نفر بهعنوان مربي و متربي ،در بستر اجتماع و با مشاركت شماري از عوامل انساني

و همكاري نهادهاي اجتماعي س��هيم و يا مؤثر براين جريان و پش��تيباني اركان اجتماع
از اي��ن فرآيند محقق ميش��ود و در عين حال موفقيت اين جري��ان اجتماعي در تعامل

تنگاتنگ با عناصر فرهنگ بومي ميباشد .اكنون اگر براي هريك از عوامل انساني درگير
در اين جريان هدفمند وآگاهانه ،حق تأمل ش��خصي درباره تربيت را قائل باش��يم ،بايد

بپذيريم كه اين فرآيند پيچيده جمعي در صورتي به نتيجه موردنظر خواهد رسيدكه اوالً
نوعي وفاق فكري و همدلي درباره چيستي ،چرايي و چگونگي تربيت ميان عوامل انساني

س��هيم در اين جريان وجود داش��ته باشد (و اال با فرض وجود اختالف و ناهماهنگي بين

مربيان در خصوص اينگونه مس��ائل اساسي ،بديهي است با اهداف ،برنامهها و روشهاي
تربيتي ناسازگار و متعارضي سروكار خواهيم داشت كه در مقام عمل ،برآيند آنها چيزي
جز تعارض و خنثي ساختن اثر يكديگر نخواهد بود) و ثانياً محصول توافق مربيان در اين

زمينه بايد با جهانبيني و نظام ارزش��ي مقبول جامعه ،بهمثابه مهمترين عناصر فرهنگ

بومي ،هماهنگ باش��د .همچنين در صورتي كه انواع نهادهاي س��هيم درجريان گسترده
تربيت ـ نظيرخانواده ،مدرس��ه ،رس��انه و دانشگاه ـ داراي افق فكري مشترك و متناسبي
ب��ا فرهن��گ بومي در نگرش به تربيت و نقش و جايگاه آن نباش��ند ،نبايد انتظار داش��ت

تدوين «فلسفه تربيتي اجتماع» متناسب با فرهنگ اسالمي و ...

فعاليته��ا و برنامهه��اي تربيتي اين نهادها ،با هم هماهنگ باش��ند و يا ارتباط مؤثري با
عناصر و مؤلفههاي فرهنگ بومي برقرار نمايند.

بنابراين بهنظر ميرسد متناسب با حيثيت اجتماعي جريان تربيت و با توجه به اصل

عقالن��ي لزوم انس��جام بين انواع تدابير و فعاليته��اي تربيتي در جامعه و نيز با مالحظه
ضرورت هماهنگي و همس��ويي ميان آنها با فرهنگ بومي ،بايد فلس��فهورزي تربيتي نيز

صبغهاي عمومي و جمعي پيدا كند يعني اين تالش عقالني معطوف به تبيين چيس��تي،
چرايي و چگونگي تربيت براس��اس مباني مس��تدل و با ش��يوههاي فلس��في از نظرورزي

ش��خصي و نظريهپردازي فردي به س��وي بهرهمندي از خرد جمعي ،گفتگو و مش��اركت
فكري ،تكيه بر نكات مش��ترك و مورد وفاق ،مالحظه مصالح جمعي و جهانبيني و نظام

ارزشي بومي چرخش يابد تا زمينه براي تكوين فلسفه تربيتي واحدي متناسب با فرهنگ
بومي در ميان عموم عوامل فكور جريان اجتماعي تربيت فراهم آيد .البته اين چرخش از

بعد نظري فلسفه تربيت به بعد عمومي آن با دشواريهايي روبروست ولي چنانچه پيشتر
اش��اره كرديم نمونهاي از اينگونه فلسفهورزي تربيتي (با صبغه عمومي) از ديرباز بهطور

طبيعي در برخي مدارس و مؤسس��ات تربيتي موفق جامعه ما وجود داش��ته است كه در
آنها جمعي از مربيان فكور با محوريت يك يا چند ش��خصيت برجس��ته و تأكيد بر نكات
مش��ترك و تضارب افكار و تجارب تربيتي خود با ديگران بهتدريج فلس��فه تربيتي خاص
مدرسه يا مؤسسه خويش را (ولو به شكلي غيرمدون) محقق ساختهاند.

اما به نظر ميرس��د اين تحول به س��وي ب ُعد عمومي فلسفه تربيت در جوامع معاصر

بايد در سطحي گستردهتر و به شكلي سازمانيافته دنبال شود؛ زيرا:

اوالً با گسترش كمي و كيفي قلمرو تربيت و نقش روزافزوني كه هماينك اين جريان

در توسعه همهجانبه و پايدار جوامع ايفا مينمايد ،نهادهاي تربيتي در قالب سازمانهاي
نوين تربيتي تنوع بسيار يافتهاند و لذا لزوم ايجاد هماهنگي بين اين نهادها و انواع تربيت
رايج در جوامع معاصر بيشتر احساس ميشود؛

ثانياً با عنايت به گسترش مباحث تخصصي فلسفه تربيت و تنوع روزافزون ديدگاههاي

فلسفي درباب تربيت و تسهيل استفاده مربيان از فرهنگها و مكاتب فلسفي مختلف در
دوران كنوني ،كارگزاران تربيتي بهشدت نيازمند چهارچوب نظري مدون معيار و معتبري
متناس��ب با فرهنگ بومي هس��تند كه در ميان اين ديدگاههاي متنوع و حتي متناقض،
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تكليف آنها را در مقام سياستگذاري و برنامهريزي و عمل تربيتي مشخص نمايد؛

ثالثاً با مدرنسازي فرآيند تربيت و در نتيجه رشد نظامهاي تربيتي مدرن و محوريت

يافتن س��ازمانها و مؤسسات رس��مي در اين جريان ،روند سياستگذاري و برنامهريزي

تربيتي به شكل متمركز و نظاميافته با تكيه بر خرد جمعي و رعايت مقتضيات هر سازمان
صورت ميپذيرد و از آنجا كه اين روند نميتواند در خأل و بدون اتكا بر ديدگاه فلس��في

مشخصي در باب تربيت صورت پذيرد ،الجرم فلسفهورزي تربيتي نيز بايد به شكل جمعي

و متناس��ب با مالحظات اجتماعي زمينهس��از اين روند گردد و اال چنانچه پيش��تر اشاره

كرديم فلسفه تربيتي پنهان نهادهاي تربيتي مدرن بر روند مزبور تأثير خواهند گذاشت؛
رابعاً در نظامهاي تربيتي مدرن اس��تفاده از تجارب ديگر نظامهاي تربيتي (در سطح

كالن و خرد) با گس��ترش و تس��هيل مطالعات تطبيقي رونق يافته است ولي اين استفاده

تنها در صورتي مناس��ب و مفيد خواهد بود كه نخس��ت چنين تجاربي بر اس��اس فلسفه
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تربيتي جامعه مقصد و به لحاظ تناس��ب با ش��رايط فرهنگي و اجتماعي اين جامعه مورد
ارزياب��ي و نق��د قرارگيرند تا نظامهاي تربيتي در روند تغيي��ر ،دچار گرتهبرداري و تقليد

كوركورانه از ديگران نشوند؛

بنابراين فيلسوفان تربيتي نميتوانند با تأمالت فلسفي و تخصصي خويش (و در بهترين

وضعيت براساس رويكرد اسالمي) تنها به نظريهپردازي كالن ،جهانشمول و هميشگي در

ب��اب تربيت پرداخته و حداكثر با عرضه داللتهاي كلي اين نظريات به مربيان (با تأليف
كتبي مش��حون از مباحث متنوع فلس��فه تربيت و تدريس آنها در دورههاي تربيت معلم)
و افكار عمومي (با چاپ و نش��ر عقايد تربيتي خود در رس��انههاي گروهي) منتظر باشند

تا عرصه پيچيده سياس��تگذاري ،برنامهريزي و عمل تربيتي در نظامهاي تربيتي مدرن،

متأثر از رهنمودهاي ايشان گردد.

به همين منوال نميتوان و نبايد توقع داشت كه آحاد كارگزاران تربيتي پس از پيگيري

مباحث تخصصي و نظري فلس��فه تربيت و تأمل در تجارب ش��خصي خويش ،به فلس��فه
تربيتي ش��خصي خود دست يافته و از رهگذر اين فلسفهورزي شخصي و داللتهاي آن،
مش��كالت پيچيده قلمرو عمل اجتماعي تربيت (از سياس��تگذاري تا برنامهريزي و عمل

جمعي در نهادهاي رس��مي) را بهصورتي مطلوب و منسجم حلوفصل نمايند ،زيرا حتي
در فرض وصول به تعدادي فلس��فه تربيتي ش��خصي ـ فرضاً استوار ـ هيچ دليل موجهي

تدوين «فلسفه تربيتي اجتماع» متناسب با فرهنگ اسالمي و ...

براي تكيه جريان اجتماعي تربيت بر هر يك از اين ديدگاههاي شخصي قبل از آزمون و

اعتباربخش��ي آنها توس��ط خرد جمعي جامعه نداريم؛ بلكه بهنظر ميرسد براي مواجهه با
اين وضعيت بغرنج و حل ش��كاف آش��كار بين فلسفه تربيت با سياست و عمل تربيتي در

جوامع معاصر ،بايد گامي فراتر از ب ُعد حرفهاي و نظري فلسفه تربيت (و نيز ب ُعد شخصي
آن) برداشته و به سوي ب ُعد عمومي فلسفه تربيت چرخش نماييم.

بنابراين پيشنهاد مشخص و راهبردي اين مقاله آن است كه در چهارچوب اين توسعه

مفهومي قلمرو فلس��فه تربيت با نظر به ديدگاه سولتيس ،مصداقي ديگر از فلسفه تربيت

بهمثابه «فلس��فه تربيتي اجتماع» 1تدوين ش��ود كه مقصود از آن «مجموعهاي مدون از

گزارههاي معتبر و مدلل ناظر به تبيين چيس��تي ،چرايي و چگونگي تربيت در جامعهاي
معين» ميباشد تا «پس از اعتباربخشي توسط خرد جمعي و ايجاد نوعي وفاق فكري درباره
محتواي آن بهمنزله الگوي نظريِ مقبول سياستگذاران فرهنگي و راهنماي كالن تنظيم
و س��اماندهي انواع تربيت ،در ايجاد هماهنگي و انسجام بين انواع سياستها ،برنامهها و

فعاليتهاي نهادهاي تربيتي و برقراري رابطه شايس��ته ميان آنها با فرهنگ بومي و نظام
فكري و ارزشي و ديگر مقتضيات جامعه مفروض ،نقش آفرين باشد.

البته بايد اذعان نمود كه تدوين «فلسفه تربيتي اجتماع» بهمعناي يادشده ،پيشنهادي

بديع و نوآورانه به نظر ميرس��د كه تحقق آن در عرصه سياس��تگذاري و عمل ،نيازمند
تمهيد مقدمات فراوان و تحول در برخي انگارههاي رايج درباره نحوه نقشآفريني فلسفه

تربيت در قلمرو سياست و عمل تربيتي است (بهويژه در دوران معاصر كه با وجود تنوع

روزافزون ديدگاهها و رويكردها در باب چيستي ،چرايي و چگونگي تربيت ،دعوت به نوعي

همفكري و همدلي درباره اين موضوع پيچيده ـ آن هم بين فيلسوفان تربيتي از يكسو

و سياس��تگذاران وكارگزاران تربيتي از س��وي ديگر ـ امري بس دش��وار و غريب و حتي
ناممكن مينمايد)؛ ليكن توجه مجدد به داليل لزوم چرخش در نحوه فلسفهورزي تربيتي

به سوي بعد عمومي آن ،ما را وادار ميسازد كه آن را بهمنزله پيشنهادي راهبردي براي
مواجهه با چالش ناهماهنگي مؤسسات تربيتي مدرن با فرهنگ بومي ،مورد تأمل قراردهيم؛
در اين خصوص ،افزون برآنچه گذش��ت توجه به نكات ذيل ميتواند اهميت و حتي

ضرورت تدوين «فلس��فه تربيتي اجتماع» متناس��ب با فرهنگ اسالمي و ايراني رابهويژه

بهمنظور ايجاد تحول در نظامهاي تربيتي مدرن جامعه ما بهتر آشكار نمايد:

1. Educational Philosophy of Society
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 .1بيتوجه��ي و ناتوان��ي ابعاد حرفهاي ـ نظري و حتي بعد ش��خصي فلس��فه تربيت
براي پاس��خگويي مناسب به مسائل تربيتي خاص نظامهاي تربيتي مدرن در سطوح

سياستگذاري و برنامهريزي و عمل جمعي تربيت

 .2لزوم سازگاري و ارتباط معنادار جريان تربيت در هر جامعه با نظام فكري ـ ارزشي
مقبول و معتبر در نزد عموم افراد آن

 .3ضرورت ابتناي فرآيند سياستگذاري ،برنامهريزي و عمل جمعي تربيت (بهصورت

موفقيتآميز) برچهارچوب نظري مشخص و مورد وفاق عمومي درباره مسائل بنيادي
تربيت

 .4لزوم اتكا برمجموعهاي منسجم و معتبر بهمنزله مهمترين معيار نقد و ارزيابي وضع
موجو ِد جريان تربيت و پيشنيا ِز هرگونه تحول اساسي در وضعيت فعلي جريان تربيت

و زمينهساز تحقق وضع مطلوب در همه انواع تربيت
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 .5امكان تعارض مداوم فلس��فههاي تربيتي شخصي آحاد مربيان با يكديگر (البته در
صورتي كه در چهارچوب «فلسفه تربيتي اجتماع» قرار نگيرند)

 .6ل��زوم تكي��ه بر چهارچوب نظري واحد و منس��جم و مقبولي در جامعه براي ايجاد
هماهنگي بين انواع تربيت و همه عوامل و نهادهاي س��هيم و مؤثر در جريان تربيت

در جهت ايجاد وحدت و انسجام اجتماعي

 .7عدم امكان توافق كامل همه فيلسوفان تربيتي برسر يك نظريه تربيتي و نامعقول
ب��ودن پي��روي همه نهادهاي تربيتي جامعه از نظريه و ديدگاه يك فيلس��وف تربيتي
مشخص

 .8نياز معلمان و مربيان در دورههاي تربيت معلم و آموزش ضمن خدمت به شناخت و

پذيرش آگاهانه يك فلسفه تربيتي معيار (متناسب با نظام فكري و ارزشي مقبول جامعه
اسالمي) براي هدايت اعمال خود بر اين اساس (ضمن آشنايي الزم با ديگر ديدگاهها)

 .9ضرورت تكيه بر فلسفه تربيتي اجتماع براي بررسي انتقادي انواع نظريهها و تجارب
تربيتي جهاني در جهت استفاده هوشمندانه و مناسب از آنها در نظامهاي مدرن تربيتي

البته تدوين «فلسفه تربيتي اجتماع» ،بهمعناي يادشده ،در دوران معاصر براي جوامعي

ـ نظير جامعه اس�لامي ما ـ ضرورت بيش��تري دارد كه خواهان توسعه پايدار و همهجانبه
برمبناي مباني و ارزشهاي فرهنگ بومي خويش هستند ،زيرا اينگونه جوامع با توجه به

تدوين «فلسفه تربيتي اجتماع» متناسب با فرهنگ اسالمي و ...

نقش كليدي جريان تربيت در توسعه موردنظر ،الجرم بايد از همه امكانات و ظرفيتهاي
بالفعل و بالقوه اجتماعي براي تربيت شهرونداني داراي هويت يكپارچه و متعادل مبتني

بر مباني فكري و ارزشهاي فرهنگ بومي اصيل استفاده كنند .تنها در صورت هماهنگي

و تعامل س��ازنده بين همه عوامل س��هيم و مؤثر در تربيت و نوعي تقس��يم كار ملي بين
نهادهاي متنوع تربيتي برمبناي چهارچوب نظري مدون و مورد وفاقي متناسب با فرهنگ

بومي است كه ميتوان انتظار داشت افراد تربيت شده بهتدريج داراي چنين هويتي گشته
و توسعه مطلوب نيز بهطور منسجم ،همهجانبه و پايدار بر اين اساس محقق گردد.

خصوصيات مطلوب «فلسفه تربيتي اجتماع»

البته فلسفه تربيتي اجتماع ـ افزون بر ويژگيهاي عامي كه همه مصاديق فلسفه تربيت

بايد داش��ته باش��ند (نظير تكيه بر اس��تدالل فلسفي و وجود س��ازواري در محتوا) ـ بايد

خصوصياتي متمايز نيز داش��ته باشد تا بهواقع فلسفه تربيتيِ منتسب به جامعهاي خاص

بهش��مار آيد و بتواند نقش خود را در راهنمايي نظري و س��اماندهي كالن جريان تربيت
در جامعه معين ايفا كند.

بهنظر ميرسد اهم اين خصوصيات را ميتوان چنين برشمرد:

 .1تكيه بر مباني فكري و ارزشي مقبول جامعه و رعايت ديگر عناصر فرهنگ بومي
 .2بهرهمندي از ظرفيت نظري و ب ُعد حرفهاي «فلسفه تربيت» در جامعه بومي

 .3توجه به مسائل و چالشهاي فعلي و در پيشرو و ساير شرايط و مقتضيات اجتماعي
و سياسي خاص جامعه

 .4انعطافپذيري نس��بت به فلسفه تربيتي شخصي آحاد مربيان و فلسفه خاص انواع

تربيت و مؤسسات تربيتي

 .5توانمندي براي پش��تيباني نظري از روند تدوين سياس��تها ،برنامهها و تدابير و
اقدامات تربيتي جامعه در شرايط متغير

 .6توافق عمومي سياستگذاران فرهنگي و التزام عملي دستاندركاران جريان تربيت

نسبت به مفاد آن

 .7داشتن محتوايي قابل فهم براي عموم كارگزاران تربيتي و بياني روشن و برانگيزاننده
ايشان
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 .8شمول نسبت به همه انواع تربيت و تمام نهادهاي تربيتي جامعه

 .9زمينهساز تعامل سازنده نظامهاي تربيتي مدرن با نظامهاي تربيتي ديگر كشورها
و اس��تفاده مناس��ب از نظريات و تجارب تربيتي س��اير جوامع (ضمن توجه به فلسفه

تربيتي پنهان در اين نظريات و تجارب و نحوه عملكرد آن)

 .10شناس��ايي و بازسازي فلس��فه تربيتي نهادهاي تربيتي مدرن متناسب با فرهنگ
بومي در چهارچوب اين مجموعه

بديهي اس��ت بس��ياري از اين ويژگيها بهگونهاي ميباشند كه ساير قالبهاي فلسفه

تربيت (نظير شكل نظري و يا شخصي اين تالش) نيز ميتوانند و حتي بهتر است كه آنها
را دارا باشند ولي به لحاظ روششناسي نميتوان آنها را شروط اعتبار هرگونه فلسفهورزي

تربيتي دانس��ت ،در حاليكه رعايت برخي از اي��ن خصوصيات بايد در مرحله تدوين اوليه

«فلسفه تربيتي اجتماع» مدنظر باشد و مالحظه بعضي از آنها در مرحله اعتباربخشي و تأييد

78

اين مجموعه از سوي مراجع ذيصالح در جامعه ضروري است؛ چنانكه مراعات پارهاي از
اين خصوصيات به مرحله اش��اعه و ترويج «فلس��فه تربيتي اجتماع» و التزام به آن در مقام
سياستگذاري ،برنامهريزي و تصميمگيري براي عمل باز ميگردد ،ولي درهرحال ميتوان و

بايد هر مجموعهاي را كه با چنين عنواني ـ «فلسفه تربيتي اجتماع» ـ درصدد نقشآفريني
ب��همثابه چهارچوب نظري كالن براي راهنمايي و س��اماندهي جريان تربيت در جامعهاي

خاص باشد ،در طول زمان براساس اين معيارها مورد اعتباربخشي ،بررسي و آزمون قرار داد.
بخش چهارم :فلسفه تربيت در جمهوري اسالمي ايران؛ اهم خصوصيات

اكنون پس از اين بحث مس��توفاي نظري ،مروري برتجربه تدوين «فلس��فه تربيت در

جمهوري اس�لامي ايران» داريم كه در ضمن مجموعه مطالعات «طرح تدوين سند ملي

آموزش و پرورش» و به هنگام تلفيق يافتههاي مطالعات نظري اين طرح ،از خالل حركتي

روشمند توسط نگارنده و همكاران وي بهتدريج محقق شده و بهثمر نشست .سپس در پرتو

نتايج بحث حاضر برخي از مهمترين خصوصيات اين مجموعه را از نظر خواهيم گذراند.

انديش��ه تدوين «فلس��فه تربيت در جمهوري اس�لامي ايران» بهمثابه مصداقي براي

«فلس��فه تربيتي جامعه اس�لامي ايران» بههنگام طراحي مدل مفهومي مطالعات مربوط
به تحول راهبردي در نظام تربيت رسمي وعمومي (=آموزش و پرورش) از توجه به اين

تدوين «فلسفه تربيتي اجتماع» متناسب با فرهنگ اسالمي و ...

نكته نش��ئت گرفت كه در آسيبشناسي مس��ائل تربيتي جامعه ايران ،يكي از مهمترين

مسائل كليدي را در اين ديديم كه:

«مجموع تدابير و فعاليتهاي طراحي شده يا انجامگرفته براي تربيت افراد جامعه،

بهويژه نسل جوان ،با وجود زمينه ديني و فرهنگي مساعد ،مشاركت قابلتوجه عموم
م��ردم (خصوصاً فرهيختگان) ،اهتمام جدي رهبران نظام سياس��ي (پس از انقالب
اسالمي) و سرمايهگذاري نسبتاً قابلتوجه دراين زمينه ،اساساً درچهارچوب فلسفه

تربيتي مدون و بومي متناسب با جامعه اسالمي ايران تنظيم و ساماندهي نشدهاند
تا التزام به آن همسويي و هماهنگي ميان اين برنامهها و تالشهاي تربيتي گسترده

را در پي داشته باشد لذا ،مشاهده موارد بسياري از ناسازگاري و ناهماهنگي بين آنها

در اين وضعيت ،امري قابل انتظار (و حتي اجتنابناپذير) است و نبايد توقع داشت با

تدابيري نظير صدور دستورالعمل و ابالغ بخشنامه و يا با تشكيل شوراي هماهنگي

(بين نهادهاي تربيتي) بتوان با اينگونه ناسازگاري و ناهماهنگيهاي آشكار مقابله
كرد .افزون بر آن ،فلس��فه پنهان (و نامدون) بس��ياري از طرحها و برنامههاي نظام

فعلي تربيت رس��مي ،صبغه وارداتي و غيربومي دارد؛ از اينرو عموم اين طرحها و
برنامهها ،نه با ديدگاه تربيتي مبتني بر س��نت و فرهنگ اصيل اس�لامي و ملي ما
س��ازگارند و نه با مقتضيات انقالب اسالمي و فرهنگ ارزشمدار و تحولجويانه آن

متناسب ميباشند».

از اينرو بهعنوان اولين هدف از انجام مجموعه مطالعات نظري طرح سند ملي آموزش

و پرورش درصدد برآمديم تا با تكيه برمطالعات پيشين ،الگوي نظري 1كالني را با عنوان

«فلس��فه تربيت در جمهوري اس�لامي ايران»( )8و بهمثابه «فلسفه تربيتي جامعه اسالمي
ايران» با اين تعريف تدوين كنيم« :مجموعهاي از گزارههاي مدلل و مدون كه به تبيين

چيستي ،چرايي و چگونگي تربيت ،در جامعه اسالمي ايران به شكلي جامع ،سازوار ،بههم

پيوس��ته و مبتني بر مباني اساس��ي معتبر و متناس��ب با نظام فكري و ارزشي مقبول در
جمهوري اسالمي ايران ميپردازد تا بهمثابه «چهار چوب نظري كالن براي هدايت انواع

تربيت و ساماندهي جريان تربيت در جامعه اسالمي ايران» نقش آفرين باشد».

 .1ط��رحواره مفهومي نظاممندي ،متش��كل از عناصر مربوط به جري��ان تربيت و روابط ميان آنها كه
پاسخهاي مستدل و عامي را براي هدايت نظام تربيت متناسب با شرايط و مقتضيات جامعهاي معين
فراهم ميآورد.
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اين مجموعه ،در چهار بخش ،نخست به بيان مباني اساسي تربيت و سپس به تبيين

چيستي ،چرايي و چگونگي تربيت در جامعه اسالمي ايران بر اساس اين مباني و متناسب
با فرهنگ اس�لامي و ايراني پرداخته است .البته به اقتضاي صبغه عقالني مباحث فلسفه
تربيت ،منظور از تبيين چيستي ،چرايي و چگونگي تربيت ،بيان استداللي و مبرهن اين

مباحث با توجه به مجموعهاي از گزارههاي معتبر فلس��في و ديني (مس��لم فرض شده و
اثبات ش��ده در جاي خود) بوده اس��ت؛ بهگونهاي كه بتوان بهلحاظ منطقي ،در صورت

اذعان به درس��تي و حقانيت اين مباني اساس��ي ،بيان تجويزي مطالب موردنظر را درباره

حقيقت تربيت ،امري مدلل و مستدل دانست.

()9

اكنون در پرتو نتايج بحث نظري اين مقاله ،برخي از مهمترين خصوصيات اين مجموعه

به اختصار توضيح داده ميشود:
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 .1تكيه برمباني و ارزشهاي اسلامي (متناس�ب با نظام فكري و ارزشي مقبول در جمهوري

اسالمي ايران)

با توجه به لزوم تكيه فلس��فه تربيتي جامعه اس�لامي ايران برديدگاه اس�لامي ،در بخش

نخست «فلسفه تربيت در جمهوري اسالمي ايران» سعي برآن بوده تا براي تعيين مباني
اساس��ي تربيت ،از تعاليم بنيادي اس�لام و معارف اصيل اسالمي بهرهمند شويم؛ چنانچه

در موضوعاتي كه مس��تقيماً به هدايت ديني مربوط نيس��تند نيز از دس��تاوردهاي دانش

فلس��فه با رويكرد اس�لامي (ديدگاه مشهور فيلسوفان مس��لمان ،بهويژه پيروان حكمت
متعاليه) اس��تفاده بردهايم كه در عين تكيه بر برهان و اس��تدالل ،از مفاد تعاليم اسالمي
الهام گرفته يا با مضامين آنها هماهنگاند .لذا مباني اساسي تربيت (كه با توجه به منشأ
و نوع اعتباربخش��ي ،هم تعبير «مباني ديني» و هم تعبير «مباني فلس��في» به آنها قابل

اطالق است) ،دراين مجموعه عبارتاند از« :مجموعه قضاياي مدللي كه تبيين چيستي،
چرايي و چگونگي تربيت ،بر اساس ديدگاه اسالمي ،با توجه به آنها صورت ميپذيرد و از
آموزههاي وحياني اسالم 1و معارف اصيل اسالمي 2يا از تبيينهاي مدلل در دانش فلسفه

 .1گزارههاي توصيفي يا تجويزي كه به صورت صريح وآش��كار از متن قرآن كريم و س��نت معتبر
پيامبر(ص) و معصومان (ع) دريافت ميشوند.
 .2بيانات تفسيري و تبييني عالمان اسالمشناس درباره تعاليم اسالمي كه در مقام تفسير نصوص معتبر
اسالمي و با رعايت ضوابط اجتهادي (بهطور روشمند) صورت گرفتهاند.

تدوين «فلسفه تربيتي اجتماع» متناسب با فرهنگ اسالمي و ...

با رويكرد اس�لامي ،بهدس��ت آمدهاند ».اين مجموعه گزارههاي توصيفي و تجويزي ،ذيل

پنج عنوان اصلي ـ متناسب با قرائت دينشناختي مقبول در جمهوري اسالمي ايران كه
در قانون اساس��ي جمهوري اسالمي ايران و ديدگاه رهبران فكري اين نظام متجلي است
ـ شناسايي ،تنظيم و مستند شدهاند .همچنين مهمترين مؤلفههاي تعريف تربيت و مباني

و مفروضات آن ،مفاهيم و تعابيري اس��ت كه بهطور صريح 1يا بهصورت ضمني 2از قرآن
كريم و متون اسالمي درخصوص فرآيند تحول وجود آدمي برگرفته شده است .لذا ،معناي
آنها را نيز بايد متناسب با مباني و شبكه مفاهيم برآمده از تعاليم اسالمي در نظر گرفت.

 .2توجه به مقتضيات خاص فرهنگ اصيل بومي و ديگر شرايط اجتماعي و سياسي جامعه

اسالمي ايران

مراعات خصوصيات فرهنگ اس�لامي و ايراني و ديگر ش��رايط اجتماعي و سياسي جامعه

اس�لامي ايران پس از انقالب اس�لامي ـ در مواردي نظير تلقي از دين حق و نقش آن در
زندگي فردي و اجتماعي بشر (نفي سكوالريسم) ،پذيرش اجتهاد براي مواجهه دينمدارانه

با شرايط متغير و در چهارچوب ثوابت ديني ،مواجهه معقول با دستاوردهاي علم و عقل
بشري در پرتو پيروي از نظام معيار اسالمي ،تكيه برنظام واليتفقيه و قبول مردمساالري

ديني ،تالش براي پيشرفت همهجانبه و پايدار جامعه براساس نظام معيار اسالمي ،حفظ
وح��دت مل��ي و تماميت ارضي ضمن پذيرش تنوع قومي و فرهنگي ـ يكي از ويژگيهاي
تمايزبخش «فلس��فه تربيت در جمهوري اسالمي ايران» ميباشد كه در مؤلفههاي اصلي

از اي��ن مجموع��ه يعني تعريف تربيت ،رابطه جريان تربيت ب��ا ديگر نظامهاي اجتماعي،
تبيين نقش متعادل اركان تربيت (دولت اسالمي و خانواده و رسانه و نهادهاي غيردولتي)

و بيان اصول حاكم بر تربيت بروز و ظهور يافته است.

 .3توجه به چالشهاي فعلي و در پيشروي جريان تربيت در جامعه اسالمي معاصر ايران

در تعريف تربيت و اهداف و اصول حاكم برآن سعي شده است تا براي پاسخگويي به شرايط
 .1مواردي نظير هدايت ،قرب الياهلل ،حيات طيبه و مراتب و ابعاد آن ،اعتدال ،فطرت ،عمل ،تعقل،
اراده و اختيار ،معرفت و صيرورت آدمي.
 .2مواردي نظير زمينهسازي ،هويت و تكوين و تعالي آن ،جامعه صالح و اعتالي آن ،درك موقعيت
و بهبود مداوم آن ،تكيه بر نظام معيار اسالمي و انتخاب و التزام اختياري و آگاهانه آن ،آمادگي براي
تحقق حيات طيبه ،استمرار و پيوستگي ،رشد متعادل همه استعدادهاي طبيعي و كسب شايستگيها.
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چالشانگيز فعلي و تحوالت پيشروي جريان تربيت در جامعه معاصر ايران (مواردي نظير
تداوم رواج سكوالريزم و روند عرفيشدن در علومتربيتي ،بحران تكوين هويت ديني و ملي

در نسل جوان ،نگاه تفكيكي و تجزيهنگر به تربيت ،غلبه حافظهمداري و نگرششناختي در

برابر مهارتگرايي ،چالش تمركزگرايي در برابر گرايش به عدم تمركز ،حاكميت فردگرايي
در برابر اصالت جمع ،چالش عقالنيت مدرن در برابر سنتها و ارزشهاي فرهنگ اسالمي
و ايراني ،چالش كثرتگرايي و نسبيتانديش��ي در برابر جزمانديشي و مطلقگرايي ،نحوه
مواجهه با جهانيس��ازي يا جهاني شدن و انقالب ارتباطات ،چالش مربيمحوري در برابر

دانشآموزم��داري) ،بر عناصري نظير دينمداري معت��دل ،توجه متعادل به هر دو جنبه

ف��ردي و اجتماعي تربيت ،پذيرش نقش محي��ط اجتماعي در تكوين يكپارچه هويت در
عين تأكيد بر نقش اصلي خود فرد در تكوين و تعالي پيوسته آن ،توجه متناسب به همه

ابعاد انساني ،ديني و ملي و فردي هويت ،كسب شايستگيهاي الزم جهت درك موقعيت

82

و عم��ل ف��ردي و جمعي براي بهبود م��داوم آن ،تحقق حيات طيبه و همه ابعاد و مراتب

آن ،تأكيد براصول ثابت ضمن انعطافپذيري و نقش آگاهي و عقالنيت و اختيار افراد در

پذيرش نظام معيار ديني و التزام به آن تأكيد گردد.

 .4بهرهمندي از ظرفيت حرفهاي و نظري فلسفه تربيت در كشور

افزون بر اينكه در روند تدوين فلس��فه تربيت در جمهوري اس�لامي ايران از توانمندي و

ظرفيت دانشآموختگان رش��ته فلس��فه تربيت و پيشينه ارزشمند مطالعاتي اين حوزه و

نيز از نظارت دقيق دو نفر از اس��تادان برجس��ته فلسفه تربيت با رويكرد اسالمي بهرهمند
ش��ديم ،براي اعتباربخش��ي بيش��تر برآيند اين تالش و ايجاد نوعي وفاق و همدلي ميان

صاحبنظران تربيتي كشور درباره مفاد اين مجموعه مهم ،نظرات استادان و كارشناسان

تربيتي ـ بهويژه متخصصان فلس��فه تربيت ـ طي چند مرحله اخذ ش��ده و بر اين اساس،
اصالحات مكرري در مضامين و نحوه س��اماندهي اي��ن مجموعه صورت گرفت .در پايان

نيز بهمنظور نظرخواهي و اعتباربخش��ي به نتايج «طرح تلفيق يافتههاي مطالعات نظري
سند ملي آموزش و پرورش» ،از نتايج نظرات و پيشنهادهاي ارزشمند تعداد قابلتوجهي

از متخصصان تربيتي كش��ور (كه اكثر ايشان از استادان فلسفه تربيت دانشگاهها و مراكز
پژوهش��ي بودهاند) و نظرات ارزش��مند اعضاي «كميس��يون حوزوي شورايعالي انقالب

تدوين «فلسفه تربيتي اجتماع» متناسب با فرهنگ اسالمي و ...

فرهنگي» براي اصالح متن «فلسفه تربيت در جمهوري اسالمي ايران» بهرهمند شديم كه

افزون بر تأييد و اعتباربخشي كلي ساختار و محتواي متن ياد شده ،به اصالحات قابلتوجهي
در برخ��ي از نكات مهم محتواي��ي (نظير تعريف تربيت و نتيجه و هدف كلي آن ،تكميل

و تنظيم مجدد بخش مباني اساسي و مستندات آنها و نحوه استدالل بر اصول تربيت) و
تكميل مستندات آخرين ويرايش «فلسفه تربيت در جمهوري اسالمي ايران» انجاميد.

 .5توافق سياستگذاران فرهنگي كشور نسبت به مفاد «فلسفه تربيت در جمهوري اسالمي
ايران»

ب��ا توجه به ضرورت اعتباربخش��ي اجتماعي 1به محص��ول اين تالش عقالني در خصوص
تبيين چيس��تي ،چراي��ي و چگونگي تربيت ،بهگونهاي كه بتواند بهمثابه فلس��فه تربيتي

معتبر و مقبول جامعه اس�لامي ،نقش��ي واقعي در پشتيباني ،هدايت ،تنظيم و ساماندهي
كالن فرآيند تربيت ايفا نمايد ،نتيجه اين كوش��ش جمعي را نخست در مرجع ذيصالح

قانوني و سياس��تگذار در خصوص نظام تربيت رس��مي و عمومي يعني «ش��وراي عالي
آموزش و پرورش» ارائه كرديم و پس از تأييد كليات اين مجموعه در اين ش��ورا ،نتيجه

اي��ن تالش فكري را به باالترين مرجع تصميمگيرنده درباره كل فرآيند تربيت در جامعه

اسالمي ايران يعني «شورايعالي انقالب فرهنگي» عرضه نموديم .در اين مرحله با گرفتن

بازخوردهاي متعدد از اعضاي محترم اين شورا و بحث و بررسي تفصيلي متن پيش نهادي
توس��ط كارشناسان مورد اعتماد ش��ورايعالي انقالب فرهنگي و پذيرش نظرات اصالحي
داور نهايي مورد قبول اين مرجع نس��بت به اعتبار بخش��ي اجتماعي اين مجموعه مدون

بهعنوان «فلسفه تربيتي مقبول و معتبر در جامعه اسالمي ايران» اقدام نموديم.
جمعبندي ونتيجهگيري

در اي��ن مقال��ه با تمركز بر چالش ناهماهنگي نظامهاي تربيتي مدرن با فرهنگ بومي در
جامعه معاصر ،تحليلي متفاوت از اين معضل از منظر فلس��فه تربيت ارائه ش��د و با اشاره

به مفهوم وسيع فلسفه تربيت و وظايف گسترده آن و تنوع مصاديق اين مفهوم از يكسو
 .1البته چنانچه در بند پيشين گذشت ابتدا محصول اين كوشش فكري را ،بهلحاظ علمي ،به محك
نقد و بررسي عالمانه از منظر صاحبنظران متعدد بهويژه متخصصان فلسفه تربيت گذاشته بوديم و
در نتيجه به نوعي توافق جمعي قابلقبول ميان خبرگان موضوعي در اين خصوص دست يافته بوديم.
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و با اس��تفاده از تحليل سولتيس درباره ابعاد سهگانه فلسفه تربيت و تكميل آن ،از سوي

ديگر ،به اين نتيجه رسيديم كه چالش يادشده ـ بهويژه در جنبه اجتماعي آن ـ ريشه در
غفلت فيلسوفان تربيتي از ب ُعد عمومي فلسفهورزي تربيتي دارد و در نتيجه براي مواجهه
مناس��ب با اين چالش بايد با فرا رفتن از ابعاد حرفهاي ـ نظري و ش��خصي فلسفه تربيت،

چرخشي آشكار به سوي اين ب ُعد مغفول داشته باشيم كه زمينه مناسب براي تأثيرگذاري
فرهنگ اصيل بومي را ـ بهمثابه يكي از مهمترين عوامل بنيادين اجتماعي ـ بر نحوه عمل
نهادهاي تربيتي مدرن فراهم ميآورد؛ سپس به اختصار داليل تدوين فلسفه تربيتي اجتماع

را بهمثابه مصداقي ديگر براي فلسفه تربيت ـ البته به شكلي متناسب با فرهنگ اسالمي
و ايراني ـ بهمنظور ايجاد تحول بنيادين در نظامهاي تربيتي مدرن جامعه اسالمي ايران
يادآور ش��ديم؛ در اين زمينه پيش��نهاد راهبردي مشخص اين مقاله ،تدوين اين مجموعه

بهمعناي خاصي است كه در ادامه مقاله بعضي از خصوصيات الزم براي چنين مجموعهاي
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را برش��مرديم .بخش پاياني مقاله نيز مروري بر تجربه تدوين فلسفه تربيت در جمهوري

اسالمي ايران داشت و اهم خصوصيات اين مجموعه را به اختصار بيان كرد.

به هر حال با تأمل در مباحث اين مقاله ميتوان ضمن اذعان به دشواري ارتباط مؤثر

فرهنگ بومي با نظامهاي تربيتي مدرن و نيز پيچيدگي فرآيند تأثيرگذاري فلسفه تربيت

بر روند سياستگذاري و عمل تربيتي در جامعه معاصر و دعوت از فيلسوفان تربيتي براي
بازانديشي شيوه فلسفهورزي خويش و چرخشي آشكار در شيوه رايج فلسفهورزي تربيتي،
تدوين فلسفه تربيتي اجتماع متناسب با فرهنگ اصيل اسالمي و ايراني را بهمثابه راهبردي

ضروري و بلكه اقدامي پيشنياز براي چارهانديش��ي جهت مواجههاي مناس��ب با چالش

ناهماهنگي نظامهاي تربيتي مدرن با فرهنگ اسالمي و ايراني در جامعه ما بهشمار آورد.
تالش مشترك اخير فيلسوفان تربيتي ،سياستگذاران فرهنگي و كارگزاران جريان تربيت

در جامعه اسالمي ما براي تدوين «فلسفه تربيت در جمهوري اسالمي ايران» چشماندازي
جديد را در افق پيشروي فلس��فه تربيت براي هدايت شايسته جريان تربيت متناسب با

فرهنگ اصيل جامعه اسالمي ايران گشوده است و التزام به آن ،زمينهساز تحول و بازسازي
اساسي مؤسسات تربيتي مدرن كشور ما (اعم از نظام فعلي آموزش پرورش و نظام آموزش

عالي) ،متناسب با فرهنگ اصيل اسالمي و ايراني خواهد بود.

البته بهنظر ميرس��د ترويج و اش��اعه مفاد اين مصداق مدون از فلسفه تربيتي جامعه

تدوين «فلسفه تربيتي اجتماع» متناسب با فرهنگ اسالمي و ...

اسالمي ايران ،بازسازي فلسفه تربيتي همه مؤسسات تربيتي مدرن و تدوين فلسفههايي

مشخص براي انواع متنوع تربيت رسمي و غيررسمي متناسب با مقتضيات فرهنگ اسالمي
و ايراني (منطبق با داللتهاي فلسفه تربيت در جمهوري اسالمي ايران) ،از جمله مهمترين

گامهايي است كه بايد بهعنوان مكمل اين تالش جمعي از سوي دستاندركاران فرهنگي
جامعه طراحي و اجرا گردد.
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پينوشتها
 .1در پيشينه علمي و فرهنگي ما ،از گذشتههاي دور ،واژه «تربيت» شامل تمام ابعاد و اجزاي فرايندي

است كه زمينه تحول اختياري و آگاهانه آدمي را فراهم ميكند .لذا نهتنها به لحاظ گستره مفهومي نياز
به واژه مكملي مانند تعليم ندارد ،بلكه بهنظر ميرسد استفاده از هر گونه واژهاي در عرض اين كلمه

(بهصورت تركيب عطفي) موهـم تقليل اين مفهـوم گس��ترده به بخشهايي از آن و نيز باعث نگرش

تفكيكي به اين فرايند يك پارچه و درهم تنيده خواهد ش��د (براي توضيح دراين باره ،رك :كاردان،
اعرافي و ديگران 338-339 :1372 ،و ابراهيمزاده .)39 :1381 ،در حاليكه براساس نگرش اسالمي
اين مفهوم دربردارنده تمام اقدامات و تدابيري است كه بايد در راستاي هدفي واحد (يعني شكلگيري

و تعالي شخصيتي يكپارچه و توحيدي) بـهطور سنجيده و مرتبط ،هماهنگ و درهمتنيده سامان يابند

[چنانكه در منابع تربيتي غرب نيز ـ بهرغم رواج روح تفكيكي در تمدن مدرن ـ واژه  Educationاز
چنين شمولي برخوردار است و هيچيك از واژگان ناظـر به مفاهيم زيرمجموعه اين مفهـوم را به آن

عطف نميكنند] .بر اين اساس ،در اين مقاله مفهوم مدنظر از واژه «تربيت» عبارت است از :فرايندي
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جامع ـ شاملِ تمـام تالشهاي زمينـهساز تحول اختياري و آگاهانـه آدمي ـ كه بهصورت امري واحد

و يكپارچه و درهمتنيده ،با تحول تمام ابعاد وجودي انسان ،بهمثابه يك كل ،سروكار دارد .بديهي است
كه بهلحاظ منطقي هيچيك ازبخشهاي زيرمجموعه اين فرايند جامع ،نميتوانند در عرض آن تلقي
شوند .بهعالوه چنانكه ميدانيم تفكيك اين فرايند واحد به دو بخش متمايز مانند «تعليم» و «تربيت»
يا «آموزش» و «پرورش» مشكالت نظري و عملي فراواني را بهدنبال خـود ميآورد .بنابراين ،مراد از

واژه «تربيت» در اين مقاله همان معناي عام و جامع (=معادل مفاد همان اصطالح مركب «تعليـم و
تـربيت» كه به غلط رايج شـده و كاربرد فراوان يافتـه است) و نه معنـاي خاصي است كه در مقابل

اموري نظير تعليم و تـدريس در نظام آموزشي فعلـي صرفـاً ناظر به فعـاليتهاي پـرورشي مكمـل
و فـوقبرنـامه درسي (بنا بر ايده جدايي آمـوزش از پـرورش) يا جنبههاي اخالقي ،نگرشي و عملي

(بنا بر انگاره تفكيك بينش و دانش انسان از ارزش و نگرش او) مطرح است.

 .2برقراري نس��بتي عقالني و مس��تدل بين س��نت و مدرنيته ،چالش مهم و بزرگ جوامع اسالمي از
زمان آش��نايي با مظاهر تمدن غرب بوده اس��ت و در خصوص ش��كل آن ،رويكردهاي نظري و عملي

متفاوتي در جوامع اسالمي شكل گرفته است .اين رويكردها ،بنا بر يك دستهبندي (سبحاني)1385 ،

از انديش��ه اجتماعي معاصر اس�لامي ،عبارتاند از :رويكرد تجددگرا ،رويكرد شريعتگرا (سنتگرا) و

رويكرد تمدنس��ازي ،كه در نگاه به مدرنيته و جايگاه دين در عرصه زندگي و تبيين نس��بت سنت و
مدرنيته تفاوتهاي قابلتوجهي دارند .انديشمندان طرفدار «تجددگرايي» ،چاره حل مسائل مسلمانان

در دوران معاص��ر را ،در تن دادن ب��ه اصول و چهارچوب مدرنيته ميدانند (البته برخي از آنها تالش
بليغي مينمايند تا اين چهارچوب را با اسالم منطبق ،يا به تعبيري ،اسالم را با اين چهارچوب سازگار

تدوين «فلسفه تربيتي اجتماع» متناسب با فرهنگ اسالمي و ...

س��ازند) .امـا انـديشمندان طـرفدار رويكرد «شريعتگرايي» ،راهحل مسائل اجتماعي مسلمين را در

بازگشت به سنت اصيل اسالمي و اجراي احكام فقهي بدون نياز به پردازش الگوهاي عيني و تجربي

ميدانند .اما رويكرد «تمدنس��ازي» در زمينه مواجهه ب��ا مظاهر مدرنيته ،جهت ديگري را برگزيده
است .در اين رويكرد ،افزون بر وحي و تعاليم ديني ،جايگاه ويژهاي براي عقل درنظر گرفته ميشود.

دين صرفاً در قلمرو و محدوده زندگي فردي قرار ندارد بلكه برنامه جامع زندگي تلقي ميش��ود و در
عرصههاي مختلف سياس��ي و اجتماعي حضور اساس��ي دارد .دين در عرصههاي مذكور اصول كلي و

در مواردي اصول و قوانين جزئي دارد و در عرصههايي نيز بهمثابه منطقـهالفراغ وارد نش��ده اس��ت.
از اينرو در عرصه اخير ،اس��تفاده از عقل و دانش متراكم بش��ري و توس��عه آنها در چهارچوب مباني
و ارزشهاي ديني ،جايگاه ارزش��مندي دارد .بر اس��اس اين رويكرد ،مسلمانان ميتوانند و بايد با نقد
همزمان مدرنيته و س��نت ،بر مبناي تفس��ير منابع ديني با اجتهاد روشمند و پويا ،در جامعه اسالمي،
متناسب با مقتضيات زمان و مكان به سوي پيريزي تمدن نوين اسالمي گام بردارند .از منظر رويكرد
تمدنسازي ،اجراي همهجانبه اسالم ،تنها در قالب فرآيند نوسازي جامعه به سوي يك الگوي مطلوب

اسالمي و تأسيس نهادها و سازوكارهاي متناسب با آنها ميسر است .لذا اين رويكرد بر ضرورت تدوين

الگوهاي اجتماعي براي پيريزي تمدن نوين اس�لامي تأكيد دارد .بهنظر ميرس��د اين رويكرد كالن

بهطور معتدل و واقعبينانهتري با مس��ئله مواجهه س��نت با مدرنيته روبرو شده و با توجه به شواهد و
قرائن بسيار با راهبردهاي انقالب اسالمي و جمهوري اسالمي ايران بيشتر مناسبت دارد.

 3ـ البته ـ بنا بر تحليل رينگر ـ «برخي از نخستين هواداران اين فرآيند از بستر فرهنگي و تاريخي

فن��اوري و يا نظامهاي آموزش��ي اروپا آگاه نبودن��د» (رينگر )273 :1381 ،و «لذا در عين مخالفت با
غربي شدن كوشيدند تا با نشان دادن تمايز بين مدرنسازي و غربيسازي به اين اصالحات مشروعيت

بخشند» (رينگر ،)272 :1381 ،بنا بر نقل اين محقق« :هم عباس ميرزا و هم محمدشاه مانند مخالفان

خود غربي شدن را نامطلوب ميدانستند و با اينكه درصدد بودند تا با اقداماتي نظير اعزام محصلين به
اروپا ،كاستي فني و نظامي ايران در برابر اروپا را جبران كنند ولي هيچكدام قصد نداشتند محصلين را

براي پذيرش فرهنگ يا آداب و رسوم اروپايي به اروپا اعزام كنند بلكه با توصيه صريح به ايشان نسبت
به حفظ لباس س��نتي ايراني و مواظبت از دين خود ،تصور نميكردند كه اين دانش��جويان به هنگام

بازگشت ،حامالن فرهنگ اروپايي باشند«... ».اميركبير نيز با آنكه به درستي دريافته بود دانشجويان
اعزامي به اروپا در واقع به هنگام بازگش��ت به ايران حامالن فرهنگ و افكار سياس��ي اروپايي هستند
و لذا با تدبير تأس��يس دارالفنون ـ البته همچنان با اين اعتقاد كه اتخاذ پيش��رفتهاي مادي و فني
و (س��رانجام نهادي) اروپا بدون جذب همزمان اصول فرهنگي و فكري آن ممكن اس��ت ـ ميخواست

اعزام بيش��تر محصالن به خارج را محدود كند ،نميتوانس��ت درك كند كه تحصيل محصالن در يك
نهاد به سبك اروپايي و با برنامه درسي اروپايي همان نتايج را بهبار خواهد آورد ...از اينرو تهديدهاي
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فرهنگي ،اجتماعي و فكري ناشي از آموزش برنامه درسي به سبك اروپايي در دارالفنون عمدتاً دور از

انتظار بود ،دارالفنون گذرگاه ورود افكار اروپايي به ايران شد و به كانون واقعي هواداران مدرنسازي
تبديل گرديد( ».رينگر.)275-276 :1381 ،

 .4از سلسله اصالحات عباس ميرزا نايبالسلطنه كه پس از شكستهاي نظامي مكرر در برابر روسيه
و در راه برطرف كردن «كاستي» ايران در برابر غرب در قالب تالشهايي نظير اصالحات نظامي تحت
عنوان نظام جديد ،اعزام دانش��جويان به خارج و انتش��ارات صورت گرفت تا تأسيس مدارس خارجي
و ميس��يونري در ايران ،تأس��يس دارالفنون ،نهضت مدارس جديد و تشكيل انجمن معارف و مجلس

ش��ورايعالي معارف و تأس��يس وزارت علوم ومعارف براي نظارت بر مدارس جديد ،همگي از جمله
اين اقدامات بهش��مار ميآيند (براي آش��نايي تفصيلي با اين اقدامات رجوع كنيد به فصلهاي اول تا
شش��م كتاب ارزشمند «آموزش ،دين و گفتمان اصالح فرهنگي در دوره قاجار» نوشته مونيكا رينگر

كه بهطور تحليلي و مس��تند به موضوع مدرنس��ازي نظام تربيتي ايران و چالشهاي فرهنگي آن در
دوران قاجار پرداخته است)
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 .5م��دارس جديد نمايانگر گسس��ت آگاهانه از گذش��ته بود .بنيانگذاران اي��ن قبيل مدارس ،آن را
نسخههاي تعديلشده مدارس سنتي نميدانستند .در واقع مدارس جديد ميخواستند جايگزين نظام
آموزش��ي موجود ش��وند .اين مدارس از جهات بس��ياري نظير روش آموزش ،شرايط ورود ،امتحانات،

برنامه آموزشي يكپارچه ،دادن ديپلم به هنگام فارغالتحصيلي و عرضه موضوعاتي نظير علوم ،تاريخ،
جغرافي و زبانهاي اروپايي (در كنار برخي موضوعات سنتي نظير اصول دين و زبان عربي و فارسي)

ال ايراني يا ترجمه عناصر
در تقابل مستقيم با مدارس سنتي بود .از اينرو مدارس جديد تركيبي كام ً

كليدي هم مدارس سنتي و هم مدارس اروپايي بود .سازماندهي و موضوعهاي اروپايي پذيرفته ميشد
چون نظر بر اين بود كه براي مدرنسازي و ترقي ايران الزم است در حاليكه موضوعهاي سنتي نيز
حفظ ميشد زيرا اعتقاد بر اين بود كه عناصر اصلي هويت ديني و فرهنگي ايران را تشكيل ميدهند

(رينگر.)203-204 :1381 ،

 6ـ چنانچه علمالهدي سعي كرده است تا فلسفه تربيتي پنهان در نظامهاي تربيتي مدرن را با شناسايي
مفروضات فلس��في آنها ـ نظير اومانيس��م ،عينيتگرايي ،تجزيهگرايي و خودبنيادي ـ و تبيين نحوه

اثرگذاري اين مفاهيم در جريان تربيت جديد مش��خص كند (علمالهدي .)290-323 :1388 ،ليكن

بهنظر ميرسد در اينجا بايد بين دو مفهوم از فلسفه تربيتي تفكيك قائل شويم؛ مفهوم نخست ناظر به

تبييني مطلوب و مناسب از چيستي و چرايي تربيت است كه هدايت اين جريان چنانكه بايد و شايد
الزم است براساس اين مفهوم صورت پذيرد .مفهوم دوم ناظر به تحليلي پسرونده و نقدي استعاليي

از واقعيات تربيتي (سياستها ،برنامهها و اقدامات نظامهاي رايج) براي كشف مفروضات متافيزيكي و

تربيتي منطقي در اين واقعيات است كه بهطور طبيعي در سياست و برنامه و عمل نظامهاي تربيتي

تدوين «فلسفه تربيتي اجتماع» متناسب با فرهنگ اسالمي و ...

اثرگذار ميباشند (و چه بسا اموري مطلوب و قابلقبول نيز نباشند)

« .7فلسفه تربيت» ،را ميتوان بهمثابه «محصول تالش عقالني آدمي دانست كه به مباحثي بنيادي
در خصوص اين جريان به شكل تجويزي و كالن ميپردازد؛ يا نظريهها ،اهداف و سياستها ،محتوا و

روشها يا ساير عناصر مربوط به اقدامات و نظامهاي تربيتي و مفروضات و آثار آنها را تبيين ،تحليل،
تفس��ير و نقد مينمايد و يا كمك به انواع پژوهش (نظري يا كاربس��تي)براي پردازش ،طراحي و ابداع

چنين مواردي را بر همين اساس در دستور كار قرار ميدهد( ».صادقزاده و همكاران.)8 :1390 ،

-8نكته مهم و ش��ايان ذكر درباره آوردن قيد توضيحي «در جمهوري اس�لامي ايران» در عنوان اين

مجموعه مدون ،اين است كه با اينكه مباحث اين مجموعه به لحاظ صبغه فلسفي و اسالمي آن عمدتاً

قابل تعميم و بهرهمندي در نظام تربيتي ديگر جوامع نيز ميباشند (و حداقل ميتوان از اين مباحث
در تدوين فلسفه تربيتي ساير جوامع اسالمي معاصر استفاده شايان و قابلتوجهي برد) ولي با مالحظه

هدف اصلي تدوين اين مجموعه بهعنوان پيشنياز تحول راهبردي در نظام تربيت رس��مي و عمومي
جمهوري اس�لامي ايران و از آنجا كه س��عي مؤلفان بر آن بوده است تا چنين مجموعهاي علياالصول
متناس��ب با خصوصيات فرهنگي و اجتماعي جامعه اس�لامي ايران در دوران معاصر ساخته وپرداخته

شودكه عصر تأسيس و تثبيت نوعي خاص از حكومت سياسي با ماهيت مردمساالري ديني است ـ و
با عنوان «جمهوري اس�لامي ايران» بهمثابه مهمترين محصول پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي در
اين كش��ور بهش��مار ميآيد ـ و از سوي ديگر نيز تدوين مطالب ساير بخشهاي مدون مترتب بر اين

مجموعه (يعني فلسفه تربيت رسمي و عمومي و رهنامه نظام تربيت رسمي و عمومي) بيشتر با توجه
به آن دس��ته از چالشهاي نظري فرآيند تربيت و مس��ائل عملي نظام تربيت رسمي و عمومي صورت

گرفته است كه در جامعه معاصر ايران رواج دارند ،لذا بهنظر ميرسد تقييد عنوان بخشهاي سهگانه
اين مجموعه مباحث مدون به قيد توضيحي «در جمهوري اسالمي ايران» امري مناسب و موجه باشد.

 .9البته ،نحوه استناد و استدالل به مباني اساسي تربيت براي تبيين چيستي ،چرايي و چگونگي تربيت
در اين مجموعه از روششناسي خاصي تبعيت كرده كه براساس آن نخست مجموعهاي از گزارههاي
مدلل فلسفي و ديني را تحت عنوان مباني اساسي تربيت برگزيديم ،سپس با نگاهي تركيبي نسبت

به اين مباني و با همنگري آنها برخي مفاهيم كليدي را از آنها اس��تنتاج و يا مفاهيم كليدي مختص
جريان تربيت را براس��اس آنها ابداع و پردازش كرديم ،آنگاه با ايجاد نوعي ارتباط مفهومي ميان اين

مفاهيم كليدي ،گزارههاي موردنظر را به ترتيب ـ در خصوص تعريف تربيت و ويژگيهاي آن ،تعيين
نتيجه اختصاصي ،هدف كلي و اهداف تربيت ،توضيح و تعريف انواع تربيت و روابط مطلوب بين آنها،

تبيين نقش اركان تربيت و عوامل س��هيم و مؤثر در اين جريان و بيان اصول كلي حاكم بر تربيت با

توجه به مباني اساسي تربيت ـ استنباط و استنتاج نموديم.
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