
 

 

 

  

  تکاملی پوپر و نگاهی انتقادي به نظریه معرفت شناسی

  کاربردهاي آن در تعلیم و تربیت
 

   2عصمت باقري -1يدریصفار ححجت 

  15/6/90تاریخ پذیرش:   17/3/90 تاریخ دریافت:

 
 چکیده

دانش  ،. بر اساس نظر پوپرزدپردامی این مقاله به بررسی نظریه معرفت شناسی تکاملی پوپر و امکان کاربرد آن در تعلیم و تربیت

، نه مشاهده یا تجربه حسی محض. این نظریه نقطه مقابل دیدگاه رایج قرار دارد شود یماو آغاز  يها هیفرضآدمی از انتظارات یا 

، . یعنی این کهمیآموز یمما از طریق فرایند کوشش و حذف خطا  ،. به نظر پوپرداند یمتجربه حسی  و هکه آغاز دانش را مشاهد

همه دانش ما درباره جهان احتمالی است. به نظر  ،نه از خارج. از این رو شود یمیادگیري ما از دانش ذاتی و درونی ما آغاز 

تدریس و تهیه محتواي درسی در  يها روشکه این تلقی از معرفت آموزي حداقل در سه حوزه اصالحات آموزشی،  رسد یم

و روش  قرار دارددر زمره تحقیقات نظري و فلسفی  ، از حیث ماهیتتحقیق این است. استفادهآموزش و پرورش رسمی قابل 

منابع دست اول و دوم (جامعه آماري در دسترس) مربوط به آراء پوپر  این منظور،پژوهش نیز قیاسی و استنتاجی است. براي 

 تیو تربرفت شناختی پوپر در حوزه تعلیم مورد مطالعه قرار گرفت. بخش پایانی مقاله نیز به بررسی انتقادي کاربرد دیدگاه مع
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شناسی تکاملی پوپر و نگاهی انتقادي به نظریه معرفت  ).1390(صفار حیدري، حجت؛ باقري، عصمت 

    .159 -184)، 1( 1، نامه مبانی تعلیم و تربیت پژوهش کاربردهاي آن در تعلیم و تربیت.
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  مقدمه 

 نیتـر  مهـم یـادگیري در نهادهـاي آموزشـی یکـی از      -یـاددهی  مسـأله تردیدي در این نیست کـه                

مقاله و کتـاب دربـاره تبیـین و     ها ده. ساالنه کند یمش ترغیب مسائلی است که متخصصان تربیتی را به پژوه

ي نـه تنهـا مـورد عالقـه     مسـأله . ایـن  ابـد ی یمـ و انتشـار   شـود  یمـ هاي تدریس و یـادگیري نوشـته    بهبود شیوه

دسته از فیلسوفانی را کـه  ن آ ژهیبه وهاي آموزشی است، بلکه توجه فیلسوفان معرفت و  فناورو  شناسان روان

جلب کرده است. دسته اخیر صاحب نظـران تربیتـی    هستند، نظري تعلیم و تربیت به فعالیت مشغولدر شاخه 

ي معرفت شناسی رواج دارد، امکان که در حوزه ییها دگاهیدبا مطالعه و بررسی انتقادي  مند هستند تاعالقه

کـه در چنـد سـال     ییها هدگایدبکارگیري آنها را در حوزه تعلیم و تربیت مورد سنجش قرار دهند. یکی از 

 1نظریه معرفت شناسی تکـاملی  ،اخیر در جامعه فلسفی و تربیتی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است

آدمی همچون سایر جانداران نسبت بـه محـیط خـود از دانـش ذاتـی       ،اساس این نظریهر است. ب 2کارل پوپر

نی را طـرح و از طریـق مشـاهده و آزمـایش     گونـاگو  ياههبرخوردار است و در فرآیند کسب معرفت فرضی

به طور موقتی پذیرفتـه   ،ي مورد نظر را حل کندمسألهکه  هاییفرضیهاز  یکهر . دهد یممورد بررسی قرار 

ي پـوپر،   . بـر اسـاس نظریـه   نامـد  یمـ  3. پوپر این فرآیند را ابطال پذیريشوند یمدیگر رد  هايفرضیهشده و 

زیرا اثبات یک فرضیه یا نظریه دشـوار   ؛یابدبسط و گسترش نمی ها هینظرا و همعرفت از طریق اثبات فرضیه

  است.

دانـش خـود را    کند یمآدمی از طریق رد و ابطال یک نظریه و کنار گذاشتن خطاها سعی  ،بنابراین            

تـی باشـد.   با اهمی يها داللتحاوي  تواند یمگسترش دهد. کاربرد این نظریه براي حوزه آموزش و پرورش 

بنیادي  –درباره چگونگی اجراي اصالحات آموزشی تواند یمروش آزمایش و حذف خطا،  ،نمونه طوربه 

ــودن آن   ــدریجی ب ــا ت ــايهنکتــ –ی ــد       ه ــد. همچنــین، در فراین ــوزش ده ــوجهی را آم                 ارزنــده و قابــل ت

ــ  –یــاددهی                 یچگــونگد تــا مطــابق یــادگیري، کمــک مــوثري بــه آموزگــاران و دانــش آمــوزان ارائــه نمای

ــش، از شــکل ــري دان ــد.    يهــا روشگی ــادگیري اســتفاده نماین ــراي تــدریس و ی ــاوتی ب ــه  کــاربردمتف               نظری

همچنین در حوزه برنامه درسی حاوي این نکته با اهمیت است که آموزش محتواي  ،معرفت شناسی تکاملی

                                                
1. revolutionary epistemology 
2. Karl Popper 
3. falsifiability 
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جموعه دانش احتمالی و فراهم آمـده از سـوي متخصصـان بـدانیم     درسی را نه هدفی به خودي خود، بلکه م

  که باید با بکار بردن عقالنیت انتقادي همواره آن را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.

  

  پژوهشروش 

قیاسـی و  روش،  نظرفلسفی است. از  –ماهیت، نظري حیثجزء تحقیقات بنیادي و از  ،تحقیقاین               

تا با توصیف نظریـه و   کوشد یممحقق  معموالًاز این نوع،  ییها پژوهش) است. در 1389 باقري،استنتاجی (

و به کمک قیاس، نتـایجی را بـراي حـوزه مطالعـاتی خـود اخـذ         -در این جا پوپر –آراء فرد یا افراد معینی

از کـم  دسـت لی، قیاس عم. «ردیگ یمقیاس عملی مورد استفاده قرار  معموالً ،نماید. در حوزه تعلیم و تربیت

  ).  98: 1389(ارسطو، به نقل از باقري، » است.تشکیل شده یک مقدمه هنجارین و یک مقدمه توصیفی 

         در دسترس که توسط خود پـوپر نوشـته شـده اسـت    هاي هو مقال ها کتابجامعه آماري شامل کلیه              

. باشـد  یمـ  (منـابع دسـت دوم)   اند نوشتهپوپر  يها هیظرنمنابع دست اول) و منابعی که دیگران درباره آراء و (

. ایـن  انـد  نمـوده است که محققین با مطالعه منابع مذکور جمـع آوري   ییها شیف ،ابزار جمع آوري اطالعات

تا از این طریق امکـان تفسـیر و هـدایت تحقیـق فـراهم       شدند يبند صورتتنظیم و  ،فیش پس از گردآوري

بیشـتر سـعی    ،پردازنـد  یمـ فلسـفی یـا نظـري بـه تحقیـق       يها حوزهدر رانی که پژوهشگ رسد یمد. به نظر شو

تا با بکارگیري عقل، منطق و اندیشه و بررسی اسناد، مـدارك و اطالعـات در دسـترس، نتـایجی را      کنند یم

راحـل،  معینی استنباط نمایند. با این حال، در همه ایـن م  يها هینظرو  ها دگاهید، ها هیفرضبراي تایید یا ابطال 

  ).1386قیاسی است (حافظ نیا،  –شیوه کار، استداللی

  

  پیشینه (بنیادهاي نظریه پوپر)

       اسـاس  ر ي تکـاملی دارویـن ریشـه گرفتـه اسـت. بـ      ي معرفت شناسی تکـاملی پـوپر از نظریـه   نظریه

بت بـه محـیط   ها بـا سـازگاري نسـ   یابند. این گونههاي زیستی با گذر زمان تکامل میگونه ،ي دارویننظریه

سـازگاري بـا محـیط از ابتکـار مخلوقـات      «). به نظر پوپر 1383(پوپر،  شانس بیشتري براي زنده ماندن دارند

معرفـت   تواننـد  یمـ ). او معتقد است جانداران از طریق انطباق پذیري بـا محـیط   81: 1384(پوپر،» زنده است

ریه تکامل داروین فلسفه نقدي کانت نیز سـهم  بر نظ ). عالوه1384خود را نسبت به آن افزایش دهند (پوپر، 

ي معرفـت شناسـی کانـت انسـان تنهـا از      قابل توجهی در دیدگاه معرفت شناختی پوپر دارد. بر اساس نظریه

. شـود  یمبه شناخت برسد، بلکه به کسب معرفت به کمک تفکر و تعقل نایل  تواند ینمطریق ادراك حسی 

ادراك حسی بر بنیاد آن استوار اسـت. بـا   نامد و معتقد است که ی میکانت این نوع معرفت را معرفت پیشین
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. خوانـد  یمـ و کل معرفت را نیز پیشـینی   کند یموجود این، پوپر کسب معرفت از طریق ادراك حسی را رد 

به شـناخت دسـت    تواند یمهاي خود ها و حدسبه نظر او آدمی همچون سایر جانداران تنها از طریق فرضیه

داند، پوپر آن شرط ضروري براي ادراك حسی میدر حالی که کانت معرفت پیشینی را پیش ،راینیابد. بناب

و حـذف   هـا هاست که رشد معرفت در گرو آزمـون فرضـی   بر این باورو  پندارد یمیا حدسی  فرضیهیک را 

  ).1383خطاهاست (پوپر، 

تجربـه و مشـاهده   از طریـق  معرفت را حصول بیکن که  گرایانی چون الك ودیدگاه تجربه ،پوپر               

) نقد 1369، جهانگیري، 1353(راسل، نداشتند و به هیچ چیز جزء تجربه و مشاهده اعتماد دانستندممکن می

تا نشان دهد که بنیاد معرفت و دانش نه بر استقراء، بلکه بـر قیـاس    کوشد یمهیوم  مسألهو براي حل  کند یم

را ن کـه او نیـز آ   –ب هیوم نخستین کسی بود که نشان داد تاکیـد بـر اسـتقراء   قرار دارد. در سنت فلسفی غر

 در نقد ایـن نظریـه   . پوپرسازد یمبنیاد هر علم مطمئنی را ویران   - دانست یمتنها راه کسب دانش و معرفت 

ــا نشــان دهــد کــه شــناخت جانــداران بــا کشــف یــک    کوشــد یمــ ــا ادراك شــود یمــآغــاز  مســألهت ــه ب ، ن

را مورد نقـد قـرار داد. بـه نظـر ایـن       هاپوزیتیویستهمچنین نظریه معرفت شناسی  ،پوپر). 1384حسی(پوپر،

یک معرفت مطمئن معرفتی است که از طریق مشاهده و آزمـایش بدسـت آمـده باشـد و      ،دسته از فیلسوفان

 نآ ،ن رواست که قابل آزمون به طریق تجربی باشد. از ایـ  يا گزارهمطابق با آن یک گزاره معرفت بخش، 

ما که راه به تجربه ندارند و از طریق آزمون نتوان به اثبـات صـدق و کذبشـان     يها گزارهو  ها دانشدسته از 

از نظـر تجربـی    ها نظریهاما پوپر معتقد است که  ،)1383خرمشاهی، اند (بوده و مهمل 1اقدام کرد، فاقد معنی

مونه در اثبات یک نظریه هرگز قادر نیست که اطمینـان  زیرا ارائه استقرایی صدها ن ؛قابل اثبات نیستندهرگز 

که از لحاظ منطقی آوردن یک نمونه خـالف بـراي رد   در حالی .الزم را براي باور قطعی به آن فراهم آورد

پوپر ایـده   ،که این رد نیز قطعی نیست و نخواهد بود. از این رو ردیپذ یمآن نظریه کافی است. اگرچه پوپر 

 خوانـد  یمـ را بـی بنیـاد   احکـام پوزیتیویسـتی    و کند یمرا جایگزین اثبات پذیري آنها  هاهیبطال پذیري نظرا

  )1384(پوپر،

         

  

                                                
1. non- significant 

 



 163  ناسی تکاملی پوپر و ...نظریه معرفت ش                                                                         1390، تابستان 1، شماره 1سال   

  تکاملی پوپر معرفت شناسیي نظریه 

 ١ت به محیط خود از دانش ذاتیبي معرفت شناسی تکاملی پوپر، موجودات زنده نسبر اساس نظریه

در فرآیند کسب معرفت، خود را با مسائل گوناگون درگیـر کننـد.    دکنن یمبرخوردارند. آنها  همواره سعی 

و  هـا  حـدس  ،یعنـی  ؛رنـد یگ یمـ را بکـار   2روش آزمـون و حـذف خطـا     ،آنها براي حـل مسـائل مـورد نظـر    

 هـا  هیفرضـ گفت کـه انتظـارات و    توان یم ،خود را مورد مشاهده و آزمایش قرار دهند. از این رو يها گمان

). آدمی نیز با بکارگیري روش آزمون و حذف خطـا یـا روش   1383تقدم دارند (پوپر، هاههمواره بر مشاهد

ي دانش خـود را بسـط   دامنه هاو با حذف اشتباه برد یمخود پی  هايبی براي حل مسائل علمی به اشتباهتجر

دتري را جدیـ  هـاي هپذیرفته شـده، نظریـ   هايهکند با رد نظری. در این فرایند او تالش میدهد یمو گسترش 

  جایگزین کند. 

ي معرفـت شناسـی تکـاملی، موجـودات زنـده از طریـق فراینـد انطبـاق خـود بـا محـیط،            نظریه بنابر            

: سـطح  دهـد  یمـ معرفت خود را نسبت به آن افزایش دهند. این انطبـاق پـذیري در سـه سـطح رخ      توانند یم

موجـود زنـده بـراي     ،سـه سـطح  یک از ایـن  در هر ژنتیکی، سطح رفتاري و سطح علمی (اکتشاف علمی). 

خطـا اسـتفاده   حـذف   از روش آزمـون و اینکه نسبت به محیط پیرامون خود به معرفت بیشـتري دسـت یابـد    

بر اثر انتظـارات درونـی    ها بیآم مانند  ینیبموجودات زره شناخت  ،در سطح ژنتیکینمونه،  به طور .کند یم

. امـا در سـطح رفتـاري،    افتـد  یمـ اتفـاق   ا عدم آگـاهی ی کورانه واز روي تقلید کور کامالً ونسبت به محیط 

ــاتموجــودات ( ــاق ) درحیوان  کــامالًو  رفتــار خــود بــا محــیط از اراده و اختیــار بیشــتري برخوردارنــد  انطب

همواره در تکـاپو    و براي رسیدن به آن هدف کنند یم، بلکه آنان هدفی را دنبال کنند ینمکورکورانه عمل 

 ،مثـال  طـور ، بـه  شـود  یمـ سازگاري حیوانات با محـیط بـه طـور نـاقص انجـام       معموالً .)1384(پوپر،  هستند

کـه ایـن حشـره     نـد یب یمـ زمانی مگس را به عنوان یک طعمـه   ،قورباغه بنا به انتظار درونی که از محیط دارد

 ،راین. بنـاب شناسـد  ینمقورباغه آن را  ،اگر مگس در حالت سکون باشد ،یعنی ؛ي چشمش حرکت کندجلو

 ،در سومین سطح انطباق پـذیري یعنـی سـطح علمـی    ). 1383(پوپر،  استسازگاري قورباغه با محیط ناقص 

گوي انتقـادي آنهـا   ز طریق مشاهده و آزمایش و یا گفتگوناگونی را طرح و اهاي هو نظری هاهفرضی ها انسان

انسان قائل است این  است کـه خطـاي    تنها تفاوتی که پوپر میان بین آمیب و ،. از این روکنند یمرا  بررسی 

بـا بررسـی انتقـادي و پـیش بینـی       توانـد  یمـ کـه آدمـی   ، در حـالی شـود  یمآمیب به حذف فیزیکی او منجر 

                                                
1 . inborn Knowledge 
2. method of trial and error elimination 
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 يهـا  هیفرضـ تنهـا انتظـارات یـا     شود یم. آنچه در این میان حذف شودفیزیکی خویش حذف مانع  ،وضعیت

 ها هینظرو  ها هیفرضانطباق دادن خود با شرایط محیطی ي مورد نظر و مسألهزیرا انسان براي حل  ؛غلط است

، توسـط خـود فـرد یـا     باشـند  یمـ که مستقل از موجود زنده  ها هیفرض. این کند یمخود را از طریق زبان بیان 

نـه خـود انسـان      شـوند  یمـ حـذف   هـا  هیفرضـ و در صورت اشتباه  رندیگ یمدیگران مورد نقد و ارزیابی قرار 

  ).1384(پوپر، 

اگرچه از لحاظ زیستی تفاوت بنیادي در طریق کسب معرفت میان انسان و یک تـک   ،به نظر پوپر             

. بخشـد  یممتفاوت انسان، از جمله زبان، به معرفت بشري کیفیت متفاوتی  يها امکانوجود  امایاخته نیست، 

ا از آن، بـرخالف دیگـر   خطـ  يهـا  نمونـه خـود و حـذف    يها هیفرضضمن آزمون  تواند یماو  ،نمونه طوربه 

و حتی مصنوعات، عینیت  هاه، مقالها کتابمعرفت خود را از طریق زبان شفاهی و کتبی در قالب  ،جانداران

عینـی   ،. از ایـن رو آورد یمـ بخشد. چنین توانی امکان استقالل فاعل شناسایی را از دانش و معرفت او فراهم 

کان آزمون مستقل آن و نقـادي عقالنـی آن نیسـت. پـوپر     بودن دانش و معرفت بشري نزد پوپر چیزي جز ام

: جهان رویدادهاي فیزیکی یا کند یممعرفت انسان، نظریه سه جهان را طرح  1براي توضیح بیشتر عینی بودن

 هايمادي، جهان یک؛ جهان روندهاي آگاهی انسان یا رویدادهاي ذهنی انسان، جهان دو؛ و جهان مخلوق

جهـان سـه از    ،ي معرفـت شناسـی پـوپر   ). در نظریـه 1383(پـوپر،   دهنـد  یمشکیل عینی ذهن، جهان سه را ت

هایی را ها و گمانها براي حل مسائل علمی خود حدسزیرا به نظر او انسان ؛برخوردار است يا ژهیواهمیت 

، ذهنـی  يهـا  یآگاهو این جهان خود نیز فرآورده  نندیگز یماز این جهان بر  ،ي تفکرات آنهاستکه نتیجه

            اســت. از ســوي دیگــر، محتــواي ایــن جهــان از پدیدآورنــدگان آن جداســت    میعنــی محصــول جهــان دو

  منبع غنی و مناسبی را براي هرگونه اکتشاف علمی فراهم آورد. تواند یم) و از این رو 1380(پوپر، 

نیـل بـه حقیقـت     احتمالی است. جهانی که شوق آدمـی را بـراي   يها معرفتجهان  ،جهان سه پوپر     

با حـذف   توان یماز طریق معرفت به حقیقت مطلق دست یافت، اما  توان ینم. به نظر او اگرچه دهد یمنشان 

کـه   داند یمتر شد. پوپر خود را نقطه مقابل همه کسانی به آن نزدیک ،و باورهاي خطا ها برداشت، ها هیفرض

اسـت کـه ایـن تنهـا      ایـن بـاور  مقام فیلسوفی رئالیست بـر  ند. او در ابه نسبیت معرفت و انکار جهان واقع قائل

ــه باو     ــان دادن ب ــنش نش ــا واک ــه ب ــت ک ــع اس ــان واق ــویر                       وجــود جه ــت آوردن تص ــان بدس ــا، امک ــاي م ره

 کننـد  یمـ گرانی که واقعیت را انکار دسته از اندیشهن . آآورد یمتري از آن را براي ما فراهم رضایت بخش

ارچوب هبه آن نام اسطوره چ اوکه  -کنند یمقلمداد  سلطهنتیجه وضعیت تاریخی، طبقاتی و یا  یا معرفت را

                                                
 1. objective 
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با پذیرفتن جهـان  پوپر  ). 1386: 1385(پوپر،  ندیگشا یمگري بیشتر  سلطهراه را براي آشوب و  -داده است

پیشـین و انتظـارات    يهـا  معرفتواقعی و مستقل از انسان از یک سو، و اینکه دانش ما نسبت به جهان بر پایه 

یعنـی جهـان    –کـه جهـان سـه    کشـد  یماز سوي دیگر، این ایده را پیش  ،و احتمالی است ردیگ یمما شکل 

که دانش انسان دربـاره جهـان   است. به بیان دیگر، از آنجا 1جهان بکارگیري عقالنیت انتقادي –عینی دانش

راه نقادي آن گشوده  ،بنابراین –نیست ها تیواقع بابی ارتباط و البته  –قطعی و یقینی نیست گاه چیهخویش 

 کنند یممحیط اصالح  يها واکنشکه در مرتبه پیش انسانی، جانداران انتظارات خود را با  گونه هماناست. 

، در جهان سه، نیـز معرفـت آدمـی از طریـق بررسـی انتقـادي       شوند یمو اگر نتوانند چنین کنند خود حذف 

از طریق فراهم آوردن زمینه آزمون  -خواه انسانی یا تجربی –ادي در حوزه علم. بررسی انتقشود یماصالح 

ضعیف فـراهم    يها هینظرکه امکان ابطال شرایطی است چنین  در. ردیگ یمو بحث و گفتگو انجام  ها هیفرض

  :کند یم. او این چگونگی را به شکل نمودار زیر ترسیم شود یمو راه براي پیشرفت دانش و معرفت باز 
  

P1----- Ts ---- EE---- P2 
  ؛در اینجا 

p1  نخست یا همان انتظاراتی است که با مشکلی مواجه شده است مسأله.  

TS  است مسألهراه حل موقت و آزمایشی براي حل.  

        EE   تجربی است يها آزمونفرایند حذف خطا از طریق بحث انتقادي یا.  

        P2   خـود بـا مسـائل جدیـدي همـراه      معموالً نخست است که  مسألها براي حل م يها کوششاز نتیجه برآمده

  ). 1380:263(پوپر، شود یم
                

ي فرایند ابطال پذیري با نشان دادن اینکه امکان خطا کجاسـت و بـا حـذف خطـا، دامنـه      ،در واقع               

  بـا یـک فرضـیه یـا نظریـه     سـازش نداشـتن    ابطال پذیري به معنـاي ي نظریه .دهد یمدانش آدمی را گسترش 

اي باطل خواهد صورت امکان، پدیده این نظریه بیانگر این نکته است که درممکن است.  يها دهیپدي همه

 تـوان  یمـ  ،یعنـی  ؛تساوي زوایاي تابش و انعکاس ابطال پذیر اسـت  قانون« این نظریه رنا بببه طور مثال،  .شد

. در ایـن  شـود  یمـ  درجه منعکس 20 يهیزاوبا و  تابد یمدرجه  10 يوایهتصور کرد که نوري با ز را روزي

به معناي این است کـه اگـر صـحت قـوانین علمـی هـم        بطال پذیريا پساین قانون صحت ندارد.  ،صورت

  ).32 :1375(سروش،  »د بودنابطال پذیر خواهآن قوانین باز هم  ،تضمین شده باشد

                                                
1. critical rationality  
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 تر). بـه عبـا  1993، 2و کـوالینز  1بارتوناست ( تر یغن ،منع شود یک نظریه هرچه بیشتر پوپربه نظر  

نظریه فانوسی  ).442 :1370(بوخنسکی، » مزیت یک نظریه نیست، بلکه عیب آن است ،ردناپذیري«، دیگر

 نـد یفرابودن ذهن در برابر کشکولی خواندن آن، بیان دیگري اسـت کـه پـوپر بـراي نشـان دادن چگـونگی       

نـام  ه این نکته اسـت کـه چیـزي بـ     متضمن اوفانوسی  نظریه. کند یمیري آن طرح معرفت و ابطال پذ کسب

ذهـن همـواره    ،ي خالص که بر اساس آن ذهن بتواند به قانونی علمی دست یابد،  وجود ندارد. بلکهمشاهده

مورد  را ها هیفرضآن  کوشد یممسائل علمی  اگوناگونی سروکار دارد و با برخورد ب يها هینظرو  ها هیفرضبا 

ي مورد نظر را حل کند بـه طـور مـوقتی پذیرفتـه      مسألهکه بتواند  ها هیفرضهر کدام از این  .آزمون قرار دهد

 ،. در این نظریه تنها نقشی که مشاهده یـا تجربـه بـر عهـده دارد    شوند یمدیگر کنار گذاشته  ها هیفرضشده و 

انتقادي را بر  يها برهانتجربه نقش «که اینیعنی  ؛این است که صدق و کذب یک فرضیه را به ما نشان دهد

گوناگون حل مسائل را به  يها راه). به نظر پوپر ذهن انسان، چراغی است که 186: 1375(پوپر،  »عهده دارد

  ).1375، نه چون دلو یا کشکولی که انسان در صدد پر کردن آن باشد (پوپر، دهد یمما نشان 

  

  و تربیت میدر تعل کاربردهاي نظریه معرفت شناسی تکاملی

ــان  ــاربردامک ــی      ک ــه تربیت ــه زمین ــداقل در س ــت را ح ــاب معرف ــوپر در ب ــه پ ــنظری ــوان یم ــود: ت                      آزم

تهیه و تدارك برنامه و محتواي درسی.  )3یادگیري؛  –یاددهی يها روش )2اصالحات نظام آموزشی؛  ) 1

  .میده یمورد بحث قرار در ادامه ارتباط نظریه پوپر را با این سه زمینه م

  

  ا. اصالحات آموزشی: 

هر نهـاد اجتمـاعی دیگـر نیازمنـد     ، نهادهاي آموزشی همچون شتریببا گذر زمان و براي کارآمدي      

 هورود جوامـع بـه عصـر مـدرن و اینکـ     بـا  . را مـورد بـازبینی قـرار دهنـد    که کارکردهاي خـویش   آن هستند

کارکرد ایـن نهادهـا   ،اصالحات آموزشی را فزونی بخشیده اسـت  ) احساس نیاز به1382وبستر، ( مدرن پست

گان، سرمایه داران و دارندگان صنایع بـزرگ قـرار گرفتـه اسـت. در صـورتی کـه       مورد توجه سیاست پیشه

آموزشی نتوانند خود را با نیازهاي جدید اجتماعی سازگار سازند و راهی براي برآوردن این نیازها  ينهادها

تناسـب  کـه   کننـد  را کـه ارائـه    ییهـا  آموزشخواهند شد و در نتیجه ممکن است  یماندگ بعقدچار  ،نیابند

فاقـد   هـاي هافـزایش شـمار تحصـیلکرد    ،خود را با زمانه و تحوالت آن از دست بدهد. پیامد چنین وضـعیتی 

                                                
1. Barton 
2. Collins 
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خواهد بـود. نیـاز بـه اصـالحات آموزشـی از همـین وضـعیت بـر          يا حرفهفردي، اجتماعی و  يها تیصالح

  .زدیخ یم

اما با کدام رویکرد باید به انجام اصـالحات آموزشـی پرداخـت؟ دربـاره اصـالحات آموزشـی دو           

ایـن باورنـد   دیدگاه وجود دارد: در یک دیدگاه هرگونه تحولی باید ساختاري و بنیادي باشد. این گروه بـر  

الحات سـاختاري بـه وضـع    که نه تنها نهادهاي آموزشی، بلکه دیگر نهادهـاي اجتمـاعی تنهـا از طریـق اصـ     

در  تـوان  یمـ نخسـتین بـار    تـوان را مـی  این تلقـی از لحاظ تاریخی،  ،. به نظر پوپررسند یمآرمانی و مطلوب 

و ایـن نـوع   ا. یافـت  گرانی چون مـارکس و طرفـداران او  بعد نزد اندیشه يها دورهافالطون و در  يها شهیاند

قـرار   يا ذرهصالحات گـام بـه گـام یـا مهندسـی اجتمـاعی       و مقابل ا خواند یم »انهیگرا آرمان«اصالحات را 

که خود به آن معتقد است. بر اساس این رویکرد، نهادهاي اجتماعی در طی تاریخ از تحول و رشد  دهد یم

انسـانی نتـایج    يهـا  کـنش ممکن است در زمانی خاص در نتیجـه   ،با وجود این شوند یمتدریجی برخوردار 

 ، پـوپر کلیبه طـور . داشته باشداصالح به خ دهد که براي سازگاري مجدد نیازاي رناخواسته و طراحی نشده

کـه بـه دگرگـونی بنیـادي      دانـد  ینمـ را چندان نامطلوب  –جوامع غربی ژهیبه و -جوامع انسانیکنونی وضع 

بـر سـبیل صـواب و عـدالت نیسـت، امـا        کامالً ،افتد یمنیازي داشته باشند. اگرچه آنچه در این جوامع اتفاق 

وضعیت زندگی اجتماعی را بهبـود بخشـید. بـراي ایـن      ،و خطاها ها یعدالتبا تالش براي حذف بی  توان یم

اصـالحی بـراي رفـع آن بـه اجـراء درآیـد. در مقابـل،         يها کوششکار الزم است تا مشکل شناخته شود و 

   -ات آموزشـی  و بـه دنبـال آن اصـالح    –. اصالحاتی از ایـن نـوع  استاصالحات اجتماعی از نوع اتوپیایی 

آرمانی و بر پایه بیـنش و تفسـیري    تیوضعاي هستند که  بر اساس یک طرح جامع و کامل از هبرنامه اساساً

ارجـاع و دگرگـونی در    يهـا  ارچوبهچ رییبر تغ ژهیبه و. این نوع اصالحات ردیگ یمخاص از تاریخ انجام 

انجـام   ،. به نظر پوپرهستندساختارهاي جدید آوردن ساختار یا  به وجودد و در پی نقدرت سیاسی تاکید دار

و رویـدادهاي   هـا  يناهنجـار ممکـن اسـت بـا     ییها کوششچنین  ،زیرا ؛چنین کاري در عمل محتمل نیست

، در اسـاس آمـادگی   سـازد  یمـ د. آنچه ایـن دو نـوع مهندسـی را از یکـدیگر منفـک      همراه شو يا ناخواسته

اسـت کـه در نـوع مقابـل آن وجـود       هـاتی آمـوختن از اشـتباه   با احتیاط و توأممهندسی تدریجی براي اقدام 

 خواهـد  یمـ اهمیت پوپر در این نیسـت کـه   : «سدینو یمکه مک نامارا  گونه همان). 1978ندارد (مک نامارا، 

به عنوان روش رشد و پیشرفت مسـایل مربـوط بـه     ،مستقیم به مهندسی تدریجی اجتماعیبه طور توجه ما را 

کامـل و جـامع    يهـا  طـرح به ما گوش زد کند که از خطـر   خواهد یمنماید، بلکه اصالح آموزشی معطوف 

  ). 27 :1978(مک نامارا،  .»اما اندیشه نشده پرهیز نماییم ،براي اصالح و تغییرات شورمندانه
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نظریه مهندسی اجتماعی گام به گام پوپر با نظریه معرفت شناسی تکاملی او ارتباط نزدیکی دارد.        

و  هـا  هیفرضـ بر پایه آزمـایش انتظـارات،    -از جمله انسان –که گفته شد، معرفت موجودات زنده ونهگ همان

کـه بـرخالف انتظـارات     يا یجزئـ . موجود زنده همـواره در مواجـه بـا مسـائل     ردیگ یمحذف خطاها انجام 

ی کـه اکنـون   بـراي مسـائل   ییا زندهتا راهی براي حل آن بیابد. به سخن دیگر، هیچ موجود  کوشد یماوست 

. تا زمانی که همه چیز با انتظارات او موافق است نیاز بـه  زند ینم، دست به کوشش شود ینماو شمرده  مسأله

ندارد، او را به یافتن راه حـل   یخوان همکوشش خاصی نیست. اما قرار گرفتن در وضعیتی که با انتظارات او 

ست محیط را تغییر دهد و یا این که خود تغییر یابـد.  . براي انجام این کار موجود زنده ممکن اکند یموادار 

کاري است که از طریق فرایند آزمایش و حذف خطا و بـه صـورت    ،دهد یمدر همه این فرایند آنچه روي 

  . افتد یمتدریجی اتفاق 

یش با وجود برخورداري موجود انسانی از زبان که امکان اندیشیدن، گفتگو کردن، نقادي و حتی پ            

. استقالل دانش از انسـان و  سازد یممتفاوت  يا اندازه، وضعیت را تا سازد یمرا براي او فراهم  ها حلبینی راه

آن از سـوي دیگـر، ایـن     بـراي عینی بودن آن از یک سو، و توانایی پیش بینی آینـده و آمـاده کـردن خـود     

مـه سـاختارها و کنتـرل و برنامـه ریـزي      با دگرگون کردن ه تواند یمکه  آورد یم به وجودگمان را براي او 

طراحی کنـد کـه یـک وضـعیت      يا گونهوقوع آنها را دید، اوضاع را به  توان ینمبراي همه آنچه که اینک 

ات نشـان داده  را بـه کـرّ   ها کوششو  ها نگرشناموفق بودن این گونه  ،بشري اربآرمانی فراهم شود. اما تج

  است. 

صـادق اسـت. مهندسـین اصـالحات      نبـر اصـالح نهادهـاي آموزشـی    این نکته کم یا بیش در مـورد     

تا طرحی بنیادي را براي تغییر آن فراهم آورند. این تغییـرات نـه تنهـا     کوشند یماتوپیایی آموزش و پرورش 

در فهرسـت تغییـر    هـا  نـام ، بلکه حتی اسـامی و  شود یمکار را شامل  يها روش، محتوا و ها، هدفها استیس

از طرح تغییـر نظـام آموزشـی ایـران مصـوب       توان یمبراي نشان دادن نمونه چنین کوششی، . رندیگ یمقرار 

بـه اجـراء در نیامـد. ناکـامی      گـاه  چیهـ طرحی که پس از صرف وقت و هزینه زیاد ؛ سخن گفت 1368سال 

  .   گردد یماجتماعی باز  يها تیواقعو  ها تیوضعاصالحاتی از این نوع به ناهماهنگی آنها با 

   

  یادگیري:  –یاددهی يها روش. 2

ــاوي نکــات             ــوپر ح ــه معرفــت شناســی پ ــدهنظری ــد     يا ارزن ــطالح فراین ــه اص                    دربــاره آنچــه ب

نیز هست. دغدغه اصلی همه دست اندرکاران امر آموزش، آموزگاران  ،شود یمیادگیري خوانده  -یاددهی

از سوي آنان به خـوبی یـاد گرفتـه     ،شود یمموزش داده و حتی والدین آن است که آنچه به دانش آموزان آ
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اساسـی نهادهـاي    هـاي عینی از جملـه هـدف   يها تیوضعشود. یادگیري و انتقال آن از وضعیت کالسی به 

بتواننـد در شـرایط    ،آموزنـد  یمکه آنچه دانش آموزان در کالس  رود یم. انتظار شود یمآموزشی محسوب 

فلسـفه آمـوزش و    يهـا  حـوزه ي و عملـی کـه طـی صـد سـال گذشـته در       طبیعی بکار گیرند. تحقیقات نظر

 –تربیتـی و آموزشـی   یروان شناسـ تکـوینی،   یروان شناس ژهیبه و –یروان شناسپرورش، زیست شناسی، 

نگاه ما را نسبت به فراینـد یـادگیري    ه،مرتبط انجام گرفت يها رشتهجامعه شناسی آموزش و پرورش و دیگر 

 يهـا  هیـ نظرقدیمی یادگیري و آمـوزش جـاي خـود را بـه      يها هینظرتغییر داده است. و به دنبال آن یاددهی 

ارزنـده خـود بـا عنـوان      در کتـاب جدیـد را   يها هینظر) این 1383( و همکاران جدیدتر داده است. جویس

. آنهـا معتقدنـد   دادندهر یک را به تفصیل مورد بررسی قرار  يها شاخهطبقه بندي و زیر  »الگوهاي تدریس«

 يالگوهـا دسته بنـدي کـرد:    الگوهاذیل چهار خانواده از  توان یمتدریس و یادگیري را  يها روشکه همه 

  رفتاري.  يها ستمیس يالگوهاانفرادي،  يالگوهااطالعات پردازي،  يالگوهااجتماعی، 

، بـا نگـاهی گـذرا    گرفتنـد تدریسی که در کتاب مورد بحث قـرار   يها روشو  الگوهارغم تنوع  به    

دریافت که همگی در یک نکته اشتراك دارند و آن این اسـت کـه دانـش امـري بیرونـی اسـت نـه         توان یم

پیشنهادي، تنها در نحوه ارائه مطالب است و نه در ارائـه دیـدگاه و یـا رویکـردي      يها روشدرونی. تفاوت 

ر جنبه اجتمـاعی یـا فـردي    ب توانند یم الگوهانمونه، این  طورمتفاوت نسبت به فرایند یادگیري و تدریس. به 

به دانش آمـوزان   توانند یمگرایانه بپردازند، دانش تاکید کنند یا آنکه به ترویج دیدگاه رفتارگرایانه یا انسان

 ،شـود  یمـ ارائـه   الگوهـا الزم را براي انجام کاري بیاموزند یا دانشـی کـه از طریـق ایـن      يها مهارتدانش و 

، ایده محوري، یعنی بیرونی بودن دانـش حفـظ   حالد. با این شووزان دانش آم ییخود شکوفابراي  يا نهیزم

، آنشکل خـام   به. این نوع تلقی را ابدی یم؛ دانشی که از بیرون به سوي درون دانش آموزان جریان شود یم

آن نـزد دیگـر فیلسـوفان و مربیـان دوران مـدرن       تـر  کامل جیتدربجان الك و شکل  يها شهیانددر  توان یم

؛ 1975تا جان دیـویی در قـرن بیسـتم یافـت (ویـن،       م، روسو در قرن هیجدهموس در قرن هفدهچون کمنی

  ).        1993پرکینسون، 

متفاوتی از جریان یـادگیري و مطـابق بـا آن تـدریس ارائـه        کامالًنظریه معرفت شناسی پوپر تفسیر     

نـش ذاتـی سـقراط را کـه بعـدها توسـط       بی سابقه است. از لحاظ تاریخی، شاید نظریـه دا  که تقربی کند یم

 ،ناسـی پـوپر  ي معرفـت ش افالطون بسط و گسترش یافت، بتوان با نظریه پوپر مقایسه کـرد. بـر اسـاس نظریـه    

در فرآینـد   تـوان گفـت  مـی  ،از این رو). 1383(پوپر،  شود یممعرفت از درون موجود زنده به بیرون عرضه 

بلکـه   ،آمـوز نیسـت  دانـش از ذهـن آموزگـار بـه ذهـن دانـش       یادگیري، یادگیري به معناي انتقال –یاددهی
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آمـوز قبـل از شـروع تـدریس     . بر ایـن اسـاس، ذهـن دانـش    ابدی یمسوي بیرون جریان یادگیري از درون به 

رد اد هـا  دهیـ پدکـه  نسـبت بـه     بر پایه دانش ذاتـی  )، بلکه او1375آموزگار از اطالعات خالی نیست (پوپر، 

    دهـد مـی گوناگونی را طرح و مورد بررسی قرار  يها هیفرض ل خود بپردازد. سپس،تا به حل مسائ کوشد یم

بایـد بـا   بلکـه او   ،ي معلومات نیستانتقال دهندهنیز آموزگار  ،ر این نگرشد ).2002؛ تایر، 1999(هالیدي، 

هـاي متعـارض،   ندیشهآموزان با بحث و گفتگو و بیان اآورد تا دانشاي را فراهم زمینه ،توانایی خودتکیه بر 

درست و صحیح تا راه حل  کوشد ینم از یک سو، آموزگار هرگز ،ي مورد نظر را حل کنند. بنابراینمسأله

و آشـکار سـاختن رفتارهـاي    فرآینـد آزمـون و حـذف خطـا     بـر   تاکیـد بـا   بلکه، دانش آموز نشان دهد بهرا 

         عملکـرد ضـعیف  آشـکار سـاختن    وزگـاري، . بـه نظـر چنـین آم   دیـ نما یمرا تسهیل  اونامناسب او یادگیري 

. از سـوي  )1978 (مـک نامـارا،  به آنان است لگوهاي ایده آل نشان دادن ااز  تر ا ارزشبسیار ب اندانش آموز

رفـع آنهـا    رايکوشد تا بـ  د و میشو خود واقف می هايدیگر، آموزگار نیز خود در فرایند آموزش به اشتباه

  ).1978 اقدام کند (مک نامارا،

آورد تـا  را فـراهم مـی   يا نـه یزم) 1اي برخـوردار اسـت:   این جریان بنا به چند دلیل از اهمیت ویژه      

ــش ــود    دان ــی خ ــش ذات ــه دان ــبت ب ــوزان نس ــند   آآم ــردن آن بکوش ــکوفا ک ــراي ش ــد و ب ــدا کنن ــاهی پی  ؛                          گ

         هـاي متعـارض دیگـران مطالـب جدیـدي را      هآموزان عالوه بر یـادگیري مطالـب درسـی از اندیشـ    دانش)  2

صــورتی ارزشــمند اســت کــه فراگیــران بــا ر ي بحــث و گفتگــو میــان فراگیــران دزیــرا شــیوه ؛آموزنــدمــی

 مسـأله هاي متفاوت آنها را بشنوند و براي حـل  و اندیشه ها دگاهیدهاي مختلفی در ارتباط باشند، ارچوبهچ

(انتقادي که همراه  آموزدانش ي انتقادپذیريقوه )3 ؛)1384(پوپر،ار دهند مورد نظر آنها را مورد بررسی قر

بـا  یابـد.  آمـوز افـزایش مـی   دانـش قدرت بیـان و اسـتدالل   و سرانجام   )4 ؛شود یمبا عقالنیت است) تقویت 

د. اصولی را براي هدایت فرایند تدریس و یادگیري استنتاج کر توان یمقدري بسط و توسعه، از نظریه پوپر 

کلی هستند کـه آموزگـاران را در کـار آمـوزش و پـرورش هـدایت        يها گزاره ،در این جا منظور از اصول

  . بعضی از این اصول پیشنهادي به شرح زیر است:کنند یم

  

  : آموزاناصل توجه به پرورش توان تفکر عقالنی و انتقادي دانش  -1

از نظریـه پـوپر در مـورد     میمسـتق بـه طـور    نتوا یماصل توجه به  پرورش تفکر عقالنی و انتقادي را    

ب دانـش یـا معرفـت از    فرایند کسـ  ،تکاملی بودن فرایند کسب معرفت استنتاج کرد. بر اساس نظریه مذکور

کـه از سـوي موجـود زنـده در      ییهـا  پاسـخ . ابـد ی یمـ و توسعه  شود یمو حذف خطا حاصل طریق آزمایش 

داده  يهـا  پاسـخ . نامناسب بودن شود یمسوي محیط مواجه  ، با بازخوردهایی اززند یمواکنش به محیط سر 
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. آنچـه از لحـاظ زیسـتی رویکـرد انتقـادي      دشـو  یمـ آنها حفظ باعث مناسب  يها پاسخشده سبب حذف و 

چیزي جز همین جریان حذف خطاها نیست. تداوم حیـات موجـود زنـده غیـر از انسـان در       ،شود یمخوانده 

کـه   آورد یمـ این امکـان را فـراهم    اوالً ،. اما وجود زبان براي آدمیمناسب است يها پاسخگرو نشان دادن 

با وارسی انتقادي آن پیش از آنکه حیات او دچار مخاطره شـود   اًیثاندانش و معرفت خود را عینیت بخشد و 

کـه  رفتی است تفکر عقالنی یا انتقادي همانا وارسی مع ،آن بیابد. بنابراین تداوممناسب را براي  يها حلراه 

. تفکر انتقادي بـر  دهد یمعینی شده است و مستقل از پدیدآورندگان آن به حیات خود ادامه  ،زبان از طریق

   استوار است. 1پایه یافتن موارد نقص و ابطال کننده

در صورتی که تفکر انتقادي الزمه تداوم حیات و سازگاري با محیط تلقی شود. آشکار اسـت کـه       

درس را بـه محیطـی بـراي     يهـا  کالسانتقادي باشد و آموزگاران نیز بکوشند تا  محیط مدرسه باید محیطی

اعتقـاد غـرب    «موجود تبدیل کنند. پوپر در یکی از مقاالت خود با عنوان  يها مهارتنقد و وارسی دانش، 

تقـاد  مگـر ایـن اع   ،...هیچ چیز نیست«تفکر انتقادي  :سدینو یمبه همین نکته اشاره کرده است. او  »به چیست

انتقـادي بـا دیگـران و انتقـاد از خـود. کسـی کـه         يهـا  بحثاز راه  –از راه انتقاد یاد بگیریم میتوان یمکه ما 

را بـه   يا آمـوزه اسـت. البتـه نـه بـه ایـن معناکـه او هـر         فردي خردگـر  ،آمادگی یادگیري از دیگران را دارد

او را نقـد کننـد و خـود     يهـا  دهیا ،دهد یمزه که به دیگران اجا، بلکه به این معناردیپذ یمسادگی و مقلدوار 

   ). 122 :1386(پوپر،  .»پردازد یمي دیگران ها دهیانیز به نقد 

اصل توجه به رشد تفکر انتقادي مورد نظر پـوپر در دانـش آمـوزان، خـود بـر فـرض درونـی بـودن             

کـالس جـایی بـراي    محـیط   ،فعال بودن آدمی در فراینـد کسـب دانـش بنـا شـده اسـت. از ایـن رو       و دانش 

نیسـت، بلکـه مـوقعیتی اسـت کـه       دهنـد  یمکه محتواي آموزشی را تشکیل  ییها مهارتو  ها دانشآموختن 

تـا بـا یـافتن مـوارد      کوشـند  یمـ . دانش آموزان شود یممحتواي آموزشی توسط دانش آموزان نقد و بررسی 

بپردازنـد. انتقـال محتـواي آموزشـی و      ،شود یمعرضه  ها هینظرو  ها هیفرضنقض به ابطال دانشی که در قالب 

دانـش آمـوزان را بـه     -ردیـ گ یمکپی برداري از دانش انجام  به صورت معموالًکه  –تاکید بر یادگیري آنها 

) معتقد است که انتقال و تاکید بر یادگیري محتـواي آموزشـی از سـوي    1993. پرکینسون (کشاند یمانفعال 

تـا دانـش را    کوشند یمهنگامی که آنها «اخالقی است؛  این کار غیر اوالً :آموزگاران از سه جهت نارواست

. بـه عبـارت   کننـد  یمـ و عاملیت دانش آموزان را نیز انکـار   رندیگ یمخطاپذیري خود را نادیده  ،منتقل کنند

در مـورد ایـن کـه     دانند یمبر خود مسلم  ،تا دانش موجود را انتقال دهند کوشند یموقتی آموزگاران  ،دیگر

                                                
1. counterexamples  
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تصمیم بگیرند و تصـمیم خـود را بـر آنهـا تحمیـل کنند.آنچـه در واقـع رخ         ،آموزان چه باید بیاموزند نشدا

. چنـین  بفهمنـد  ،داننـد  یمـ صـواب   ،که آموزگاران آنچه رااین است که دانش آموزان مجبورند که  دهد یم

  ) 18: 1993(پرکینسون، » .دینما یمکاري آموزش و پرورش را به جریانی اقتدارگرا تبدیل 

چنـین کوششـی    معموالً، به دالیل عملی کوشش براي انتقال دانش به شاگردان درست نیست و اًیثان    

تنهـا بـراي امتحـان  حفـظ      ،آموزنـد  یمطریق انتقال  ازدانش آموزان آنچه را   معموالًانجامد. به شکست می

در جریـان انتقـال آنچـه     ،. همچنـین سـپارند  یمـ را بـه فراموشـی    انـد  آموختـه و پس از امتحان آنچه  کنند یم

. بـه نظـر پرکینسـون فراموشـی و     مانـد  یمـ و در سطح بـاقی   کند ینمبه درون شاگردان نفوذ  شود یمآموخته 

، یـا  رنـد یگ ینمـ آموخته شده از آن جهت نیسـت کـه مـورد اسـتفاده قـرار       يها مهارتناپدید شدن دانش و 

دانـش آمـوزان    این دانش از آنِ گاه چیهچون  ،شود یممحو نه، چنین دانشی «نامناسب و یا بی معنی هستند. 

بلکه این دانـش تنهـا بـراي گذرانـدن      ،آمده باشد به وجودکه از طریق اصالح توسط خود آنها   نبوده است

از دانـش   اسـت کـه جـدا    يا مدرسهدانش  ،آمده است. دانش حاصله به وجودآموزگار  رسنديامتحان یا خ

          .»دشـــو یمــ زودي ناپدیـــد ه بــ  ،بنــابراین  .اســـت شــده مــده و حفـــظ  آمـــوزان پدیــد آ شخصــی دانــش  

  ). 19:  1993(پرکینسون،

مانع رشد بیشـتر دانـش    ،نیز عملی ناصواب است؛ زیرا 1نهایت اینکه، انتقال دانش از لحاظ تربیتیدر    

بـه   معمـوالً  ،رسـد  یمـ موفقیت آمیز به نظـر   به ظاهرهنگامی که کوشش براي انتقال دانش . «شود یمآموزان 

دانشـی کـه     - 2که دانش منتقل شده باوري صـادق اسـت   رساند یمبه دانش آموزان  طور ضمنی این پیام را

دانش آموزان قرص و محکم در اختیار خواهنـد داشـت، دانشـی اسـت کـه رشـد نخواهـد کـرد. بـه عنـوان           

کسـانی   –آوریم  ادیبه ه خود را دانش آموزان در مدرس نیتر موفقشاهدي بر این مدعا کافی است که تنها 

         در میـان دیگـر شـاگردان یـا از همـه       معمـوالً ایـن دانـش آمـوزان     –آموختند یم داد یمکه آنچه معلم انتقال 

  ).  19: 1993(پرکینسون، .» شوند یمترند یا اینکه به آن تبدیل جزم اندیش

تـا در نهایـت فراینـد تربیتـی را بـه فراینـد        کند یمداشتن یک رویکرد انتقادي به آموزگاران کمک            

اندیشمندانی از سقراط تا مونتـه   يها شهیاندرا در ن که ما آ يا دهیایا تربیت خود تبدیل کنند؛  3خود آموزي

اول این نکته «. پذیرش ایده خودآموزي از سوي آموزگاران بر سه پیش فرض استوار است، میابی یمسوري 

                                                
1. pedagogic 
2. true belief 
3. self- education 
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؛ سوم، دانش شاگردان قابلیت ایـن  کند ینمدانش آنها کفایت  ،انش برخوردارند؛ دومکه دانش آموزان از د

  ).  20: 1993(پرکینسون، » همه کار آموزش و پرورش همین است.را دارد که بهبود یابد و 

با این همه انتقادي بودن معلم نیازمند آن است کـه محـیط مدرسـه و کـالس درس، آزاد و در عـین          

کـه  را الزم اسـت کـه دانـش آمـوزان بتواننـد آنچـه        اشد. وجود یـک محـیط آزاد از ایـن رو   حال حمایتی ب

آشکار نمایند. از سوي دیگر، ممکن است بکـارگیري روش انتقـادي    ،دانند یم کنند یمو خیال  شندیاند یم

وضـعیت   منفی بگذارد. در این ریتأثرسد و بر اعتماد به نفس شاگردان ب به نظردر کالس درس تهدیدکننده 

آموزگاران بایـد بکوشـند تـا محیطـی حمـایتی       ،دانش آموزان ممکن است دچار اضطراب شوند. از این رو

) جمع 1993محیطی انتقادي و حمایتی شدنی است؟ به نظر پرکینسون ( زمان همآیا ایجاد  ،فراهم آورند. اما

چنـین چیـزي    ،شـود  قائـل مـایز  اگر معلم میـان شـخص و عملکـرد او ت   « :سدینو یماست. او  ریامکان پذاین 

به هنگام نقد عملکرد شاگردان از آنان حمایت و پشتیبانی کند. بـا حمایـت    تواند یمممکن است. آموزگار 

بـه  و  کنـد  یمـ بر اعتماد دانش آموز نسبت به توانایی خویش براي بهبـود تاکیـد    به طور مستمرشاگرد، معلم 

(پرکینسـون،  .» دهـد  یممل کردن مورد تشویق و ستایش قرار مداوم استعداد دانش آموز را براي بهتر ع طور

که تـا چـه انـدازه     دهد یمنقد عملکرد دانش آموزان توسط آموزگاران به آنان نشان  ،). به نظر او27: 1993

پرکینسون براي آموزگـاران ایـن دسـتورالعمل را پیشـنهاد      ،اساس اینتحت مراقبت و نظارت قرار دارند. بر 

بلکه عملکرد یا دانش او را نقد کن. همواره دانش آمـوز را و نـه     ،دانش آموز را نقد نکن اهگ چیه«: کند یم

     .)28: 1993(پرکینسون،  »عملکرد یا دانش او را تشویق کن.

دهـی  را سـازمان  نظـام آموزشـی  یـک  پوپر قصد دارد  ،دیگو یم) 2002( 1که گوموري گونه همان     

متفاوتی را براي حـل مسـائل    يها شهیاندو  ها دگاهیدانه و با رویکردي انتقادي که در آن دانش آموزان آزاد

گرایانه نسـبت بـه مسـائل    ي عقالنی و انتقادي فراگیران، رویکرد جزمبراي تقویت قوه اوعلمی بکار گیرند. 

 يهـا  دگاهیـ دو  هـا  شـه یانداست که فراگیـران بایـد در فرآینـد یـادگیري،      این باورکند و بر علمی را رد می

ن اجازه دهند تا دیگـران  آزمایش  مورد بررسی قرار دهند و همچنیو گوناگونی را طرح و از طریق مشاهده 

به معناي بر طریق  الزاماًکاربرد تفکر انتقادي در کالس .آنها را مورد نقد و ارزیابی قرار دهند هاينیز فرضیه

اسـت کـه    يا وهیشـ  نیتـر  مثبتو در عین حال صواب بودن یکی از طرفین بحث نیست، بلکه کم خطرترین 

دست یافت و نیز راه بروز هرگونه تحمیل و خشونت را مسـدود نمـود. از ایـن     از طریق آن به توافق توان یم

  هر دو  به [که  است  که موضوع این نیست که حق با چه کسی است، بلکه این واقعیت« :سدینو یمپوپر  ،رو

                                                
1 - gomory 
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به همین حقیقـت عینـی    یابی دستهر دوي ما  مسألهزیرا  ؛میا شده تر کیزدنحقیقت عینی اندکی نزدیک یا 

  ).  123 :1386(پوپر،  .»است
  

  :آموزان در فرآیند یادگیرياصل توجه به مشارکت دانش .2

که پیش از ایـن گفتـه شـد، بـر      گونه همانپوپر استنتاج کرد.  سهاز نظریه جهان  توان یماین اصل را    

پوپر جهان را به جهان رویدادهاي فیزیکی، جهان درونی یا جهـان رویـدادهاي ذهنـی و     اساس این دیدگاه،

عینی ذهـن کـه مخـتص انسـان اسـت بـر پایـه         ي فرآورده. جهان کند یمعینی ذهن تقسیم  يا فرآوردهجهان 

خـویش را در قالـب کتـاب، مقالـه و      يهـا  معرفـت شکل گیري زبان استوار است. موجـود انسـانی دانـش و    

خویش بـه حیـات    بوجودآورندگانمستقل از  ها فرآورده. این کندیمنموده و ضبط  يبند صورتنی سخنرا

پـوپر   سـه محتواي هرگونه بررسی انتقادي را تدارك نمایند. جهان  توانند یمو از این رو  دهند یمخود ادامه 

  . سازد یمدر نقد و بررسی محتواي آن فراهم را در واقع جهانی است که امکان مشارکت همگان 

          قائـل اسـت   4و اسـتداللی   3، توصـیفی 2، عالمتـی 1در حالی که پوپر براي زبان چهار کنش ابـرازي      

) معتقد است که کارکرد توصیفی و استداللی مختص 15: 1993به نقل از پرکینسون،  1977(پوپر و اکلس،

. ایـن رشـد نیـز از طریـق فراینـد      کنـد  یمـ رشد دانـش انسـانی را تسـهیل     ،انسان است. ظهور کنش استداللی

تـا   دشـو  یمـ از طریق بحث انتقـادي ممکـن    ها هینظر، نقد این . با وجودشود یمآزمایش و حذف خطا انجام 

زبـانی   يهـا  اسـتدالل خطاهاي موجود در آن آشکار شود. بحث انتقادي کـه در قالـب    و ،ها، اشتباهها ضعف

اسـاس کـالس درس، محیطـی     این. بر دهد یمان افراد رخ ، فعالیتی جمعی است که میشود یم يبند صورت

، هـا  هیـ نظر و کذبصدق  تصریحاست که امکان مشارکت همه دانش آموزان در آن وجود خواهد داشت. 

، دسـتور کـار معلـم انتقـادي     شـود  یمـ موجود که در قالب محتواي آموزشی عرضـه   يها مهارتو  ها هیفرض

ي علمـی مشـارکت داشـته باشـند،     مسـأله مه فراگیران باید براي حل ه که پوپر معتقد است ،است. از این رو

 ساخته ذهن خود را خـواه  درسـت یـا نادرسـت، طـرح کننـد و بـه بررسـی نقادانـه آن بپردازنـد           يها هیفرض

   ).1384(پوپر،

  

  

                                                
1 . expressive 
2 . signal 
3 . descriptive 
4 . argumentative 
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  :  ذاتی دانش آموزان يها ییتوانااصل تأکید بر دانش درونی و .  3

. پـوپر معتقـد اسـت آدمـی همچـون سـایر       دشو یمودن دانش استنتاج اصل سوم، از نظریه درونی ب      

بـراي کسـب معرفـت، خـود را بـا       و )1384جانداران نسبت به محیط از دانش ذاتی برخوردار اسـت (پـوپر،   

کند را فراهم می يا نهیزمبکارگیري این اصل در نظام آموزشی،  ).1383، (پوپر کند یممسائل علمی درگیر 

یادگیري با توجه به دانش درونـی خـود مسـائل را حـل کننـد. آنهـا در        -در جریان یاددهیتا دانش آموزان 

رسـند. اهمیـت   می ییاتکابلکه به نوعی، به خود  ،هاي او وابسته نیستندجریان یادگیري به آموزگار و دانسته

رف دانش و یادگیري، انتقال دهنده ص-دیگري که این اصل دارد این است که آموزگار در جریان یاددهی

جدیـدي را   يهـا  نکتـه مهارت نیست، بلکه او نیز  ممکن است مانند سایر فراگیران، از دانش آمـوزان خـود   

  بیاموزد.

  

  . برنامه درسی3

، تصـویري اسـت کـه آنـان در     شناسـند  یممعناي خود  نیتر گستردهجهانی را که دانش آموزان در      

امـه درسـی   مربـوط بـه برن   يها تیفعالدرسی و یا دیگر  يها کتابرسمی خود از طریق  يها آموزشدوران 

نیز  شدندبیش درباره همه کسانی که از آموزش و پرورش رسمی برخوردار  و. این نکته کم کنند یم بسک

هـایی کـه بـه     زیست شناسی و یا همـه دانـش   چون فیزیک، شیمی، ییها دانش ،صادق است. به سخن دیگر

. دانش ما دربـاره انسـان   دهند یمعلمی دانش آموزان را شکل  ینیبان ، جهشوند یمعلمی خوانده  ،اصطالح

و ادبیـات و جغرافیـاي    خیتـار لب دروسی مانند دانـش اجتمـاعی،   قازندگی اجتماعی نیز در  يها تیوضعو 

برنامـه درسـی در تشـکیل جهـان بینـی علمـی        ،. بنـابراین دشو یم يبند صورتانسانی و سایر دروس مربوط 

. در برابر این جهان بینی، نگرش مبتنی بر عقل سلیم قرار دارد کـه  کند یمایفاء  مهمی را دانش آموزان نقش

  . ردیگ یماساس تجارب روزمره زندگی فرد از جهان اطراف شکل ر ب

و یـادگیري   کنـد  یمـ اگرچه پوپر نیز همچون فیلسوفان پوزیتیویست بر اهمیت دانش علمـی تاکیـد        

بنیادي او با فیلسوفان مذکور  يها تفاوت، اما داند ینمف جهان زیست آنان کشدانش آموزان را چیزي جزء 

قائـل اسـت،    بـراي آن  رغم اهمیتی که در شناخت جهـان  ، او دانش علمی را، بهاوالًبه خوبی آشکار است. 

 ، اواًیـ ثان. سـنجد  ینمـ و به روال نگرش آنها، همه معرفت بشري را با مقیاس علمـی و تجربـی    داند ینممطلق 

اهمیت قابل توجهی قائل اسـت و آن را نقطـه آغـاز هرگونـه دانـش علمـی        ،براي دانش مبتنی بر عقل سلیم

اساس انتظارات و دانش ذاتی خود که همان انتظارات ما از وقوع حوادث به ر . به بیان دیگر، آدمی بداند یم
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ایـن دانـش جدیـد نیـز جنبـه       ،. امـا نهـد  یمـ که دلخواه  و یا آرزوي ماسـت، دانـش جدیـدي را بنـا      يا گونه

د. اگرچـه چنـین   شـو بیشـتر آشـکار    يهـا  یبررسـ و احتمالی دارد و ممکن است که بطـالن آن بـا    يا هیفرض

تا به هر شکل ممکـن صـحت    کوشد یمرخدادي مورد خواست و عالقه هیچ دانشمندي نیست و او همواره 

 يهـا  هیفرضـ کـاري را نیـز بـه کمـک      خود را اثبات نموده و بر صحت آن پافشاري کنـد و چنـین   يها افتهی

خود به کرات  هايهو مقال ها یسخنران، ها کتاباما پوپر در  ،)1379 (چالمرز، دهد یماضافی و مکمل انجام 

 تـوان  یمـ احتمالی است و تنها تا زمانی  ،میکن یمکه دانش ما درباره جهانی که در آن زندگی  کند یمتاکید 

تري ارائه کنند. به نظر او بایـد بـاب گفتگـوي    ندهب نتوانند تفسیر قانع کنرقی يها هیفرضاز آن دفاع کرد که 

باز گذاشت و از هرگونه مطلق سازي دانش علمی پرهیز  ،بدست آمده يها دانشنقادانه و عقالنی را درباره 

یـا  است. عینی خوانـدن علـم    يا نهیزمجهان سه، در خدمت ایجاد چنین  ژهیبه وکرد. نظریه سه جهان پوپر ، 

توسـط دیگـر دانشـمندان     هـا  هینظرو  ها هیفرضدانش در نزد پوپر چیزي جز فراهم ساختن امکان نقد و ابطال 

  ).1370نیست( پوپر، 

تدوین  يراهگشا تواند یم ،شود یممعنا، عرضه  نیتر عیوساین تلقی از علم و تصویري که از جهان در 

که در واقـع متعلـق بـه     -رنامه درسی و یا محتواي آموزشیب ،و نگاه نوینی به برنامه درسی باشد. در این معنا

تـدوین و طراحـی   ترسـیم نمایـد،    سـتا یاکه براي دانش آموزان جهانی ثابـت و   به این دلیل -است سهجهان 

د و در زمـانی معـین پـس داده    شوکه چون حقایقی مطلق حفظ این منظور . مطالب کتاب نیز براي شود ینم

بـه خـوبی    ،پردازنـد  یمـ گیري دانـش علمـی   سوفان علم که به بررسی روند شکل. فیلشوند، تدوین نمیشود

جدیـد ناسـازگار اسـت.     يهـا  تیـ رواچنین کاري با روال شکل گیري علم و جایگزینی آن با  اند دادهنشان 

تدوین کتاب درسی و حتی یـادگیري و تـدریس آن، خـواه بخواهـد جهـان طبیعـی را بـه تصـویر کشـد یـا           

ماعی را، نیازمند آن است که با روند شکل گیري دانش و معرفت بشري تطابق یابد. اما وضعیت زندگی اجت

، ایـن اسـت کـه دانـش آمـوزان و      شـود  یمـ و بر آن نیز تاکید بسیار  دهد یمآنچه در واقع در مدارس ما رخ 

سوي صرف حفظ مطالب از  ها کوششو همه  پندارند یمنوعی حقیقت الیتغیر  را آموزگاران، دانش کتابی

بسیاري در نقد این روند  هايهو مقال ها کتاب. گرچه دشو یمآموزگاران  لهیبه وسدانش آموزان و انتقال آن 

 شود یمتاکید  ییها وهیشیادگیري تنها بر  –جدید یاددهی يها روش، اما زیر عنوان دنشو یمنامناسب نوشته 

 –آنکه تغییري در آن نگرش بنیادي ، بدونسازد یمرا تسهیل یا خوشایند  ها مهارتو  ها دانشکه امر انتقال 

ایـن   مسـأله د. شـ ایجـاد   –حتی اگر با عنوان علم عرضه شود ،هیچ دانشی درباره جهان ما یقینی نیست ،یعنی

 ییهـا  وهیشـ نیست که بجاي ارائه مطالب کتاب از سوي آموزگار، دانش آموز باید به یادگیري آن از طریق 
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این اسـت کـه    مسألهفردي یا جمعی بپردازد، بلکه از نظر پوپر،  يها روشگر و دی مسألهچون پروژه، یا حل 

د و بـا  شـو هر نوع محتواي درسی باید بر اساس دانش عقل سلیم، یعنی دانش درونی و ذاتـی افـراد طراحـی    

 ، بـین استفاده از مشاهده و آزمایش و یا بحث انتقادي در کالس ناکافی بودن آن آشـکار گـردد. از ایـن رو   

  وجود دارد.  ییها تفاوتدیویی و روش ابطال پذیري پوپر  مسألهحل  روش

ذهنـی   يها یآگاهورده جهان سه، محتوایی است که از جهان ذهن و یا آبرنامه درسی به عنوان فر      

ن یافتـه  گذر کرده و به رمز درآمده و به عنوان چیزي تعی –آنانیعنی جهان دو  –ریزانآموزگاران یا برنامه

ــه ســخن دیگــردشــو یمــالس درس عرضــه در کــ ــفعالآنچــه نقطــه اشــتراك  ،. ب ــان يهــا تی                    آموزشــی می

، همان محتواي آموزشی در معناي گسترده آن اسـت. از ایـن   سازد یمدانش آموزان و آموزگاران را فراهم 

بایـد داشـته باشـند.    سروکار دارنـد و یـا    سهدر کالس درس دانش آموزان همواره با محصوالت جهان  ،رو

ورده را عرضه کنند و دانـش آمـوزان   آآنچه در این جا اهمیت دارد این است که چگونه آموزگاران این فر

نیز چگونه از آن استفاده نمایند. نخست آنکه، آموزگاران باید در آموزش از زبـانی روشـن، سـاده و بـدون     

. زبان دشوار و سازد یمي بد فهمی دانش آموزان فراهم ابهام استفاده نمایند. سخن به ابهام گفتن زمینه را برا

وضـعیتی کـه تمـایز     ؛ آورد یمـ را بـه میـان    »اعجاب آمیز«پیچیده مانع رشد خالقیت آنان گردیده و سخنان 

از  يا مجموعـه فایده محتواي آموزشی به عنوان   ). دوم،1384(پوپر،  سازد یممیان صدق و کذب را دشوار 

براي بحـث انتقـادي میـان آموزگـار و      يا نهیزمال حاضر صادق، تنها در آن است که دانش احتمالی و در ح

از این رو الزم اسـت کـه آموزگـار در کـالس      آورد.به وجود می دانش آموزان و دانش آموزان با یکدیگر

آورد. هـدف چنـین کـاري پـذیرش      بـه وجـود  درس امکان گفتگوي آزادانه و بدون نگرانـی دربـاره آن را   

به سـخن   .تر شدن به حقیقت استنیست، بلکه کوشش براي نزدیک يا هینظرهیچ دانش، فرضیه و یا نهایی 

بحـث نقادانـه در بهتـرین حالـت ایـن دعـوي را موجـه        «: سدینو یم) 295: 1384 که پوپر( گونه همان ،دیگر

رقیـب بـه    يهـا  هیـ نظرکه نظریه مورد بحث بهترین نظریه موجود است یا به عبارت دیگر، از دیگر  سازد یم

در کوششـی   ،سوم، دانش آموزان باید بکوشـند بجـاي حفـظ بـدون فهـم مطالـب       .»تر استحقیقت نزدیک

اقدام کننـد. انجـام چنـین کـاري مسـتلزم آن اسـت کـه فضـاي          ،شنوند یمو  خوانند یمجمعی به ابطال آنچه 

  کالس، فضاي مشارکت، همکاري و باز باشد.
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  بررسی انتقادي

ریم بـا  گیدر حوزه آموزش و پرورش بکار برا در صورتی که بخواهیم نظریه معرفت شناسی پوپر               

 مسـأله انتقـادي بـه آزمـون ایـن      يا هیزاوتا از  میکوشمواجه خواهیم شد؟ در این قسمت می ییها یکاستچه 

در حوزه تعلیم و تربیـت  پوپر  شناسانه معرفت يها شهیاندگمان کاربرد ، بیکه گفته شد گونه همان. بپردازیم

است. تاکید او بر خلق دانـش از سـوي آموزگـار و دانـش آمـوز بـه عنـوان معرفتـی          يا ارزندهحاوي نکات 

یا بکارگیري عقالنیت انتقادي، موقتی دانستن هر دانش و معرفتـی   گوبراي بحث و گفت يا نهیزمعینی، ایجاد 

ــت   ــالس درس بدس ــکــه در ک ــآ یم ــال   دی ــاطی فع ــاد ارتب ــادگیري از ســوي و ایج ــد ی ــازنده در فراین                    و س

آموزنـده   يهـا  نکتـه دانش آموزان بر پایه نظریه فانوسی ذهن و نفی تلقی دلوي یا سطلی بـودن آن از جملـه   

حتـی از مدرسـه و کـالس     توانـد  یمـ نظریه معرفت شناسی تکـاملی   يها داللت. شود یماین نظریه محسوب 

کـالن و   يهـا  يزیـ رو برنامـه   هـا  يگـذار زش و پرورش را نیز در برگیرد. سیاسـت  فراتر رود و سازمان آمو

  براي کاربست نظریه مذکور باشد.   ییا عرصه تواند یماصالحات آموزشی نیز 

)، 1987گونـه کـه مـک نامـارا (    نبا وجود این، کاربرد نظریه پوپر در حوزه آمـوزش و پـرورش، آ                

با انتقاداتی همراه باشد. نخست آنکه، بخشی  تواند یم) در نظر دارند، 2002ري () و گومو1993پرکینسون (

از این انتقادات متوجه اهمیت بسیار زیادي است که پوپر براي عقل در معناي ابزاري آن قائل اسـت. تاکیـد   

ل نقـش  . پـوپر کمتـر بـه تحلیـ    رسد یمبه نظر  نانهیب خوشاو بر بکارگیري عقل در زندگی اجتماعی تا حدي 

نقشـی کـه نهادهـاي آموزشـی در      ژهیبه و. پردازد یمو برخورداري از امکانات  ها فرصتقدرت در توضیح 

توجـه چنـدانی بـه     ،. بنـابراین کننـد  یمـ توضیح و توجیه قدرت و نیز مشروعیت بخشی به وضع موجود ایفاء 

علـم تجربـی    هیـ زاوهـر چیـز از   رابطه دیالکتیکی میان عقل، جامعه و تاریخ ندارد. نگاه او بـه عقـل بـیش از    

. تاریخی دهد یمعقل را فراسوي زمان و مکان و تاریخ قرار  ،که کانت نیز برخالف هگل گونه هماناست، 

گـران اسـت کـه    ایده محوري فلسفه هگل و گروهی از اندیشه ها مکانو  ها زماندیدن عقل و تکامل آن در 

  اند. پذیرفته ریتأثاز او  میمستقغیرمستقیم یا 

) خویشــتن را پیــرو 1385،1386خــود (پـوپر،   يهــا یسـخنران و  هــا نوشــتهمکـرر در  بــه طــور پـوپر               

. او خرد را برترین امکـان آدمـی و بهتـرین ابـزار بـراي نزدیـک       کند یمخردگرایی عصر روشنگري معرفی 

 این جهـت ن نیست. او از یعنی آن نیرویی که هیچ انسانی به تنهایی مالک آ ؛کند یمشدن به حقیقت قلمداد 

حـل   شیوه نیمؤثرترکه کسب دانایی را تنها راه رشد جامعه بشري و  کند یمخود را پیرو روشنگري معرفی 

. در این نکتـه  داند یمبا صلح و همزیستی مسالمت آمیز  توأم يا جامعهاجتماعی و ایجاد  يها تنشتضادها و 

جاي تردید نیست. امـا بـه نظـر     ست،ها تعصبنیان همه که خرد بهترین راهنماي کردار آدمی است و جهل ب
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شدن نقشی چنین گسترده براي عقل ابزاري و علمی که بـر بنیـاد نگـرش داروینـی اسـتوار       قائلکه  رسد یم

از عقل است که به روایت روشنگري، میراث دوره ماقبل عقالنی اسـت. بـه    يا اسطوره، ارائه تصویري شده

برتـري   ها یآگاهقل را به اسطوره نجات بخش تبدیل کرده و بر دیگر انواع دیگر، میراث روشنگري ع بیان

آگـاهی شـهودي، درونـی و     –دیگـر  يهـا  یآگـاه داده است و در این کار چنان افراط کرده است که همه 

. نگـاهی گـذرا بـه تـاریخ حـوادث      دیـ نما یمـ شخصی بودنشان، فاقد معنا و اعتبار اعـالم   به واسطهرا  -ذوقی

که سعادتمندانه زیستن به چیزي بیش از  دهد یمدر جهان غرب، به خوبی نشان  ژهیبه وقرن اخیر، ناگوار دو 

هـاي فلسـفی گونـاگون   است که از نگاه فیلسوفانی با نحله يا نکتهرف نیازمند است. این عقالنیت ابزاري ص           

یرکه گـور، یاسـپرس، مارسـل بـه     آدرنو و هورکهایمر و هابرماس در مکتب فرانکفورت گرفته تا کی  از –

تنهـا بـه    توانـد  ینمـ مخفی نمانده است. انسان سعادتمند و یا تربیـت یافتـه    -عنوان رهبران مکتب اگزیستانس

  عقل ابزاري اتکاء کند.  

خـواه بـراي    –معرفتـی اسـت   يهـا  گـزاره دوم، تاکید پوپر بر  معیار آزمون همگانی صدق و کذب             

ا بـ هـا بسـیار نزدیـک اسـت.     یا ابطال آنها. در این جا دیدگاه پوپر به دیدگاه پوزیتیویسـت  اثبات آنها باشد و

  ،تاکید بر این معیار، از یک سو تجربه و دریافت حقایق شخصی که با معیـار همگـانی آزمـون پـذیر نیسـتند     

. آنجاکـه سـخن   بـد ای یمـ برتـري   هـا  زبانو از سوي  دیگر، زبان علمی بر انواع دیگر  دنشو یمنادیده گرفته 

و حتـی   شـود  ینمـ عمـومی آشـکار    یـک آزمـون  و حقایق شخصی است، حقیقت تنها بـا   ها افتیدردرباره 

حقیقت صفت گزاره صرف نیست، بلکه گنجایش  ،زیرا در این قلمرو ؛ابطال کرد یبه راحترا ن آ توان ینم

هنـري، عرفـانی و ذوقـی بـه      آگـاهی  ،ادراك آدمی نیز در این فرایند نقش دارد. بـه سـخن دیگـر    تیظرفو 

در سنجش هنر، ادبیات و عرفان ناب  ،نیز وابسته است. از این رو ،کنند یم دركکه آن را  هاییگنجایش آن

همگانی و قابل فهم بیان نمود. حتی بیان آنها به این شـکل در واقـع بـه     يها گزارهآن را به صورت  توان ینم

به عواطف صرف و غیرعقالنـی نشـان دادن    ها یآگاهستن این نازل و سطحی کردن آنها می انجامد. فرو کا

و نیز بیـرون رانـدن آنهـا از حـوزه آگـاهی، کوششـی بـدون          -ها معتقد بودندگونه که پوزیتیویستنآ –آنها

  به آگاهی عقالنی ممکن است.    يا اسطورهدلیل و تنها بر اساس نگاه 

حوزه فلسفه علم و فلسفه زبـانی شـاهد هسـتیم، نشـان از آن     ی که ما در یاز سوي دیگر، معرکه آرا             

، آسـان نیسـت. بـه    دینما یمعلمی چندان که در نگاه نخست آسان  يها گزارهدارد که تعیین صدق و کذب 

تعیـین   يا دورهکـه ماهیـت علـم را در هـر      دیـ گو یمـ ها سـخن  یما) از  غلبه پاراد1383عنوان نمونه کوهن (

بـودن بـر    تـر  کـاذب و یـا   تـر  صـادق گونه رحجـانی از جهـت   هاي گوناگون هیچیمااراد. به نظر او پدینما یم
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از  توان یم. به  نظر او دیگو یمهاي زبانی سخن ) نیز از انواع بازي 1387یکدیگر ندارند. ویتگنشتاین دوم ( 

سخن به میـان   دینی، فلسفی، علمی و هنري و به تبع آن آگاهی دینی، فلسفی، علمی و هنري يها زبانانواع 

نیز خانوادگی است. بـه نظـر    ها زبانشباهت میان این  .بر دیگري برتري ندارد ها زبانآورد. هیچ یک از این 

  ارچوب خود مورد بررسی قرار داد. هاو هر زبانی را باید در درون چ

توجه  او. پردازد یماو کمتر  يها افتیدرعواطف و احساسات آدمی در  ریتأثسوم، پوپر به نقش و               

بـا   داًیشـد و با ناروا خواندن توجه بـه عواطـف،    کند یمبه احساسات را نوعی رومانتیک گرایی کور قلمداد 

را بایـد در همـین    هـا  یخواهت که ریشه تمامی کند یممکرر ادعا  به طور . اوزدیخ یمرومانتیسم به مبارزه بر 

بـا    ژهیـ بـه و و   نـد یب یمهایی از رومانیسم  سفه آلمانی رگهدر فل ،اساس است نای رومانتیسم جستجو کرد. بر

فیلسوفانی چون روسو، هگل، مارکس، هایدگر و حتی دیگر فیلسوفان اگزیستناس که در آثار خود چنـدان  

کـه او   ییهـا  نکته. اگرچه زدیخ یم، به مخالفت بر آورد ینمو سخنی از آنان به میان  ردیگ ینمآنان را جدي 

کـه   يریتـأث  تـوان  ینمـ بـا ایـن حـال     .یکسره خـالی از حقیقـت نیسـت    ،کند یمرومانتیسم بیان درباره اثرات 

آدمـی را تشـکیل    يهـا  کنشاز  يا مالحظهنادیده گرفت. عواطف بخش قابل  را گذارد یمعواطف بر عقل 

از کلـی ذوقـی اسـت.     به طـور که در شکل تلطیف یافته خود، الزمه هرگونه فعالیت هنري، ادبی و  دنده یم

کوششـی نـاقص و ناتمـام     ،به کار پرورش عقل بکوشد و عواطف را نادیـده گیـرد   صرفاًتربیتی که  این رو،

  کافی براي آن است. شرطشرط الزم هرگونه کوشش تربیتی و نه  ،است. تربیت عقل

کاوانی چون روان يها هینظرچهارم، تاکید بیش از اندازه پوپر بر نقش عقل در هدایت رفتار آدمی با            

) روانکاوي را از حیطه علم بیرون رانده و آن را شـبه  1380فروید، یونگ و ... ناسازگار است؛ گرچه پوپر (

یـا   –) معتقد است که عنان اختیار رفتار آدمی نه در دسـتان عقـل  1348نمونه، فروید ( طور. به خواند یمعلم 

او است. کتابی که فروید با بروئر  سرکوفت يها خواستهبلکه تحت اداره عواطف و  –بخش خودآگاه ذهن

سـرکوفته موجبـات    اربکـه احساسـات و تجـ    کنـد  یمـ از بیمارانی اشاره  ییها نمونه) نوشته است به 1364(

آورده است. به نظر فروید کار روانکاو آن است کـه بـه بیمـار کمـک      به وجوداختالالت روحی را در آنها 

) نیـز در کنـار ناخودآگـاه     1383رفتار خود آگـاهی یابـد. یونـگ (    ناخودآگاه  يها علتتا به علت یا  کند

. ناخودآگاه جمعی مورد نظـر یونـگ   کند یمفردي به نقش ناخودآگاه جمعی در هدایت رفتار انسان اشاره 

ایـن   .ابـد ی یمـ جدیـد انتقـال    يهـا  نسـل کهـن بـه    يهـا  نسلجایگاه میراث تجربیات نوعی انسان است که از 

 داًیشـد . به نظر یونگ رفتـار آدمـی   سازند یمآشکار  ییالگوهاو یا کهن  ها سمبلشکل  تجربیات خود را به

تربیت بیش از آنکه با بخش عقالنی انسـان   ،قرار دارد. از منظر روانکاوي  یموروث يالگوهااین  ریتأثتحت 
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فتـه بایـد بـا    و هدایت بخش ناخودآگاه ذهن است یا حداقل انسان تربیت یا ریتأثسروکار داشته باشد، تحت 

  آورد.  به وجودشناسایی نیروهاي ناخودآگاه، توازنی میان بخش خودآگاه و ناخودآگاه روح خود 

و سیاسـی اسـت.    یاجتمـاع  يهـا  ارچوبهـ چنهـاد تعلـیم و تربیـت و     بـین پنجم، توجه بـه ارتبـاط                  

از  يها آلو ایده  ها آرمانو  ندیآ یم به وجودنهادهاي آموزشی مدرن همواره براي برآوردن نیازهاي معینی 

. ارتباط تنگاتنگ نهاد آموزش و پرورش با دیگـر  سازند یمجهت عمل آنان را مشخص  يا شدهپیش تعیین 

که انتظارات  رود یماز مدارس انتظار  ،نهادها از جمله نهاد سیاست و دین بسیار آشکار است. از سوي دیگر

گزینش مدیران و آموزگـاران   يها روش، ها برنامه، هاهدف، ها ستایسشند. معینی را تحقق بخ يها ارزشو 

و حتی چگونگی شیوه عمل و رفتار آنان در مدرسه و کالس درس و همچنـین اصـالحات آموزشـی مـورد     

خـاص بـا    يا گونـه و انتظـاراتی کـه بـه     هـا  ارزش ؛و انتظارات اسـت  ها ارزشنیاز همگی منعکس کننده آن 

عمل اجتمـاعی،   يها طهیحآموزش و پرورش بیش از دیگر  ،ارند. به سخن دیگرایدئولوژي حاکم ارتباط د

آموزش و پرورش، همواره بـر   يها برنامهو  ها استیس، هاهدفانتخاب  ،سروکار دارد. از این رو ها ارزشبا 

 يهـا  نظـام  ،. بـه عبـارت دیگـر   یعلمـ  صـرفاً و نه بـر اسـاس رویکـرد     شوند یممعین انتخاب  ییها ارزشپایه 

خاصند، بکارگیري علم و روش علمی تنها در دورن  يها آرمانبر اساس  ،ها انسانموزشی در کار ساختن آ

ــاق   ــن وضــعیت اتف ــای ــد یم ــاس افت ــن اس ــر ای ــه     ،. ب ــر نظری ــارگیري ه ــیوه بک ــوع و ش ــونگی، ن ــه چگ           آنچ

 يهـا  نظـام نمونـه، در   رطـو نظام ارزشی حاکم بر نظام آموزشی است. به  ،کند یماي را تعیین شناسانه معرفت

سوسیالیسـتی، نظـام آموزشـی تنهـا قـادر بـه اسـتفاده از آن نـوع نظـام معرفتـی اسـت کـه بـا نظـام ارزشـی و                

و برنامـه،   هـا هـدف ، هـا  اسـت یسایدئولوژیک آن هماهنگ باشد. طبیعی است که میـان ایـن نظـام حـاکم و     

د. هرگونـه دگرگـونی در ایـن روال،    و حتی اصالحات آموزشی نوعی پیوند و هماهنگی وجود دار ها روش

ارجاع است، کاري کـه پـوپر چنـدان بـا آن موافـق نیسـت. سـخن         يها ارچوبهچنیازمند دگرگون ساختن 

ارچوب ارجاع قابل تصـور  هپوپر براي انجام اصالحات تدریجی اجتماعی و آموزشی تنها در درون یک چ

همـین ارزش محـور بـودن اصـالحات      ،اسـت  آنچه پوپر کمتـر بـدان توجـه کـرده     رسد یماست. اما به نظر 

  است.   -و از جمله آموزشی -اجتماعی

یعنـی   ؛عقالنـی پـوپر البتـه جامعـه خـوبی اسـت       يهـا  انسانگفت که جامعه  توان یمکلی،  به طور              

ي فـرد  ، اما در نظریـه او بـرا  دشو یمکه در آن همه امور اجتماعی بر اساس عقالنیت انتقادي تنظیم  يا جامعه

 احتمـاالً کـه   انـد  یمعمول يها آدمپوپر به ظاهر  يها آدمچیزي شخصی، منحصر به فرد و یگانه وجود ندارد. 

آن چیزي نیست که آدمی بدان نیازمند است. آن چیزي  ياز زندگی بیشترین رضایت را دارند، اما این همه
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 ؛که تنها بـه او اختصـاص دارد   يا جنبهآن خودي است که مختص اوست، آن  کند یمکه آدمی را بی مانند 

         . کنـد  یمـ خـاص دینـی ظهـور     يهـا  تجربـه یعنی آن وجهی از وجود او که در آثار هنري، ادبـی، عرفـانی و   

را نادیده گیرد. رشد علمی و عقالنی دانش آمـوزان تنهـا بخشـی از     ها نکتهاین  تواند ینمتعلیم تربیت واقعی 

  .رود یمدهاي آموزشی انتظار کاري است که برآوردن آن از نها

     

  نتیجه گیري

بودیم تا نظریه معرفت شناسی پـوپر و کاربردهـاي آن را در حـوزه تعلـیم و      درصدددر این مقاله                

که گفته شد این نظریه برخالف نظریـه تجربـه گرایـی رایـج کـه       گونه همانتربیت مورد بررسی قرار دهیم. 

، کسـب، رشـد و گسـترش آن را نتیجـه     دانـد  یمـ شاهده و آزمایش و یا اسـتقراء  کسب معرفت را از طریق م

. پوپر بـه ایـن   داند یم، افتد یمکه از طریق فرایند آزمایش و حذف خطا اتفاق  ها هیفرضآزمودن انتظارات و 

. او دهـد  یمـ فرایند نام ابطال پذیري داده و آن را در نقطه مقابل نظریه اثبـات پـذیري پوزیتیوسـت هـا قـرار      

کاربرد عقالنیت انتقادي را که مختص موجود انسانی است، بهترین راه براي آزمون هر نـوع ادعـا    ،همچنین

بـا صـلح را در گـرو آن معرفـی      توأمو رشد و پیشرفت دانش و همچنین ایجاد یک جامعه  داند یمو باوري 

در حـوزه   توانـد  یمـ پر چگونـه  شناسـانه پـو   . در این مقاله کوشیدیم تـا نشـان دهـیم کـه آراء معرفـت     کند یم

آموزش و پرورش بکار رود و در عین حال چه انتقادهایی ممکن است به هنگام کاربرد آنها در ایـن حـوزه   

حـداقل در سـه حـوزه     تـوان  یمـ پـوپر را   شناسانه معرفتبر آن آراء وارد آید. تالش کردیم نشان دهیم آراء 

انتقادهـایی کـه    نیتـر  مهـم برنامه درسـی بکارگرفـت.   یادگیري و  –یاددهی  يها وهیشاصالحات آموزشی، 

در کـار نهادهـاي    هـا  ارزشممکن است بر نظریه پوپر وارد شود شامل موارد زیر است: نادیده گرفتن نقـش  

عاطفی، ذوقی و شخصی در تربیت، تاکید بیش از اندازه بر عقل به عنوان  يها جنبهآموزشی، نادیده گرفتن 

          و هــا افــتیدرلت و مــاهیتی جمعـی دارد و در عــین حــال نادیـده گــرفتن   راه رسـیدن بــه حقیقــت کـه خصــ  

  هاي شخصی و همچنین کافی نبودن بکارگیري معیار آزمون همگانی در حوزه تعلیم و تربیت. گاهیآ
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