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  مقدمه

 تربيتي موجود در كشورهاي اسالمي با روبرو هستند، يها نظاميكي از معضالت اساسي كه 

شك كردن نسبت به  جهينتدر از يك سو و  ،فلسفي و مذهبي فرهنگي، خصيصه جزم گرايي علمي،

را در  ييها يينارسا به طور قطعاين خصيصه  از سوي ديگر است. ،فرهنگي و مذهبي علمي، يها يگريد

و آن را از مدار تعادل  آورد يم به وجودتربيتي موجود در اين جوامع  يها نظامتربيتي و آموزشي  يها برنامه

         مقاله پاسخ به اين سوال است كه چگونهقصد اساسي تدوين اين  .سازد يمو جامعيت و اعتبار دور 

معرفتي و فرهنگي را  يها حوزهديگر  نسبت بهشكاكيت  يها نهيزم تواند يمجزم گرايي در جوامع اسالمي 

 يها پژوهشدر تحقيقات و  در تدوين اين مقاله اين است كه جوامع اسالمي مؤلفمفروض  فراهم نمايد.

خواسته و يا ... و فرهنگ مذهب، چون معرفت،ي خاص يها مقوله هنه بدليل نگاه جزم انديشاه ب مختلف

مجزا و منفك از مقوله  كامالً يا مقولهكه  جزم گرايي ا چر .نديآ يمدر دام شكاكيت گرفتار ناخواسته 

تربيتي و  يها نظاماينكه چگونه  .باشند يمبلكه دو روي يك سكه و الزم و ملزوم هم  ،شكاكيت نيست

معرفتي و اجتماعي و  يها حوزهشكاكيت در ديگر  در نهايتع اسالمي به دام جزم گرايي و آموزشي جوام

تدوين  يها هدفنيز از جمله  ،و راهكارهاي برون رفت از اين وضعيت كدامند نديآ يمفرهنگي گرفتار 

  اين مقاله است.

  

  مفهوم شناسي جزم گرايي

و ١و نزاع بر سر مقوله باورهارا بايد در بحث  گراييبحث جزميت يها شهير زمينه و

بحث بر سر باورها و مرزبندي آن با معرفت از زمان يونان باستان و در نزاع  جستجو نمود.٢معرفت

 .) ٣،2004پريور( سوفسطاييان و فيلسوفاني چون  سقراط  وجود داشته است

اصطالح  .اردبه باور عمومي يا جمعي مشترك اشاره د وبر گرفته از زبان يوناني است  باورلغت 

از آن مشتق شده  ،شد يمبه وفور از آن استفاده كه در دوران تحوالت مدرن  ٥و يا ارتداد ٤راست ديني

ها مورد استفاده قرار گرفته است و انديشمندان يوناني نيز از آن به است. اين لغت بيشتر به وسيله سوفيست

براي هدايت  يا نهيزممي و مشترك و همچنين براي شكل دهي مباحث ناظر بر باورهاي عمو يا بهانهعنوان 

ل شدن بين باور و دانش ئ. افالطون سعي داشت با تمايز قابردند يمخاص بهره  يها موضوعمردم به سمت 

                                                
1. doxa=belief 
2. episteme=knowledge 
3. Pryor 
4. orthodoxy 
5. heterodoxy 
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اين بحث امروزه در فلسفه  ،البته .را برجسته نمايد ٣و خطا ٢قتيحقتضاد دايمي و قديمي بين ، ١يا معرفت

روا  5هبه معني باور صادق موج 4با تاكيدي كه افالطون بر دانش ردار است.غرب نيز از اهميت بااليي برخو

خطاي يك فيلسوف  نيتر مهم هم معني باشد. ٦با وهم يا خيال ستيبا يمداشت، طبيعي است كه باور نيز 

باشد كه به سمت باوري حركت نمايد كه قابليت صدق و موجه بودن آن را بتوان مورد ترديد  تواند يماين 

  ار داد.قر

اجتماعي و فرهنگي نيز  يها حوزهبلكه در  ،البته اين لغت فقط در مباحث فلسفي كاربرد ندارد

فراد يك كه توسط ا شود يماصطالح باور در زمينه اجتماعي به چيزهايي اطالق  ،چنانكه مورد توجه است.

و اجتماعي بديهي فرض  كه در دنياي طبيعي شود يمگفته  يا تجربهو يا به  جامعه مسلم فرض شده باشد

كه ناظر  كند يماستفاده  Endoxaاز كلمه  Doxaارسطو بجاي لغت  ،البته .)164 ،٧1977بورديو( شده باشد

اين كلمه بيشتر  از عقال و انديشمندان يك جامعه است. يا عدهتوسط  پذيرفته شدهعموماً ناظر بر باورهاي 

طور مستدل پذيرفته باشند و نه ناظر ه ردمندان آن را باست كه بيشتر خ يا دهيپدناظر بر روند باورمند كردن 

باور نه قابل پرسيدن است و  ؛ زيراوجود ندارددليل روشني بر باور يا اعتقاد به چيزي كه براي پذيرش آن 

باورگرايي نوعي جزم گرايي  ؛ زيراتفكر در اين رويكرد منزلتي ندارد ،ديگرعبارت به  نه قابل فكر كردن.

اهميت  ١٠نقد و ٩ترديد ،٨سوال كردن مسأله ،در تفكر گرايي نيز تفكر جايگاهي ندارد.در جزم  است.

ترديد و نقد  چون سوال كردن، ييها مقولهگرايي و جزم گرايي ردر حالي كه در باو .فراواني دارد

  جايگاهي ندارد. 

دمي را مثل رويكردي است كه ذهن آ ،رويكرد آن به تفكر واقع تفكر نيست.در تفكر جزم گرا 

و منتظر است تا توسط يك فرد مقتدر همچون  ماند يمذهن فرد مانند ظرف خالي  .نديب يمظرف خالي 

 .شوند يمتلقي درست و بقيه چيزها نادرست  ،شود يمچيزهايي كه در ظرف ذهن فرد ريخته  معلم پر شود.

اغلب به  و سازماني  نهادياديان  شده است. و سازماني نهادي (مذهب) بسيار نزديك به ايمان جزم گرايي

ه صورت گرفته باشد به نحوي كه اين بمعين از تجر يها نهيزمكه در  نهند يمو افكاري ارج  ها شهياند

                                                
1 . episteme 
2 . truth 
3 . error 
4 . knowledge 
5 . justified true belief 
6 . illusion 
7 . Bourdieu 
8 . questioning 
9 . doubt 
10. critique 
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 ١دين نهادينه شده كها ؛ چركمك نمايدو يا تقويت فهم خاصي از دين به تقويت جايگاه آن دين  ها تجربه

 .كند يمه ئكتاب هدايت را براي زندگي ارا

، طرح در اين رويكرد معني ندارد. جزم گرايي تلقين كننده  در اين رويكرد ٢بل از عملتفكر ق

و چرا نبايد فالن كار را انجام داد و پيامدهاي احتمالي آن عمل انجام ن سوال كه چرا بايد اين كار را يا

متصور  تر نييپا اين چون و چرا نكردن بيشتر براي جوانان و افراد با سنين اهميت چنداني ندارد. ،چيست

پس بايد درست آنچه را كه ما  ،كه از تجربه كافي برخوردار نيستند شود يمبه آنها گفته  ؛ زيرااست

كه سعي كن با من  ديگو ينمبه دانش آموز  گاه چيهو معلم در چنين رويكردي ٣انجام دهيد مييگو يم

   .انجام دهد، دخواه يمبلكه اصرار دارد دانش آموز آنچه را كه معلم  ٤انجام بده
  

آنچه  ديگو يمچه چيزي انجام دهيم و يا انجام ندهيم و يا  ديگو يمما از كسي كه به ما «

هستند . معلمان ما تنها كساني ميريگ ينمانجام دهيد، چيزي ياد  نيزشما  ،دهم يممن انجام 

يم، كمك جاي اينكه از ما بخواهند كاري را تكرار كنه با من انجام دهيد و ب نديگو يم كه

. كساني كه اصرار آيدتا فضاي نامتجانس و ناهمگني براي رفتارهاي ما فراهم  كنند يم

م كاري كه از قبل هن (آ ، انجام دهندخواهند يمآنها  كه گونهن دارند ديگران كاري را آ

 .»در واقع تصور آنان از تفكر، تصور درختي جزم گرايانه است تعريف شده است)

   ).5،1994(دلوز
  

 ،دانش در نگاه اول دست يافت. توان يم بررسي آثار افالطون به سه تلقي از دانش يا معرفت با

چه چيزهاست،  مربوط بهاين شناخت اعيان كه خود ابتدا يك نوع دانش  ،نوعي شناخت اعيان است. دوم

 ،. سومازدس يمباشد كه درست يا صادق بودن شكل اعيان را روشن كامل مبنايي براي فهم ذهني  تواند يم

 ها پرسشبا توانايي اثبات يا توجيه و دفاع عقالني از شكل اعيان خاص در برابر بايد اين نوع شناخت اعيان 

در تقابل با اين تلقي از  .)97 ،٧،1981(آنناس همراه باشد ٦شبكه اشكال كلباره پرسش در در نهايتو 

 .كند تأملتعمق و  بدون اينكه درباره آن ،دارداز فهم ذهني است كه فرد از چيزي  يا مرحلهنيز  رباودانش، 

                                                
1 . organized religion 
2 . thought before action 
3 . do just like me  
4 . do just with me 
5 . Deleuze 
6 . forms 
7 . Annas 
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فرد در اين مرحله قادر نيست در برابر سوال از چرايي چيزي و يا  و موقتي است.١ يا نهيزماين فهم ، البته

ه نمايد و در برابر ديگر ئپاسخ روشن و عقالني ارا باشد، يچيز ديگر تواند يماينكه يك چيز چگونه 

هاي خود را در يك روند ادعاه نمايند و يا ئداليل عقالني كافي ارا واندت ينمنظير آن  ييها پرسش

فهم ذهني كاملي است كه ريشه در درك ذهني و كافي از  ،معرفت يا دانش ديالكتيكي آزمون نمايند.

گفت كه باور نيز سبك ناكارآمد و ناقصي از فهم ذهني  توان يم ،بنابراين دارد.ماهيت يا شكل چيزي 

  است.

 ييها يژگيوواجد  باور و باورگرايي چه با نگاه كالسيك و چه مدرن، رسد يمحال به نظر  به هر

فالسفه در  يها دغدغهزمينه و بستر مناسبي را براي جزم گرايي فراهم نمايد و يكي از  تواند يماست كه 

ان و دانش بر حذر داشتن مخاطب فلسفي خود، يها دگاهيدرشد تفكر فلسفي و اصرار بر اشاعه و گسترش 

ادعا  توان يمكه قاطعانه اچر؛ پژوهان از گرفتار شدن در دام باورها و در نتيجه جزميت انديشي ها بوده است

  باورگرايي باشد. يها مدلوليكي از  تواند يم به طور منطقيكه جزم انديشي  كرد

 

  نسبت جزم گرايي  با شكاكيت

در حاليكه شكاكيت  درباره درستي چيزي است.جزم گرايي به معني باور و عقيده غير قابل انتقاد 

وقتي كسي نسبت به چيزي جزم گراست در  اين دو همزاد هم هستند. نوعي عدم اعتقاد به چيزي است.

 ،كند يماگر كسي نسبت به عقايدي شك  .كند يمواقع نسبت به چيزي غير از آن و متفاوت از آن شك 

جزم گرايي و شكاكيت دو روي يك  و معيار دارا باشد. بايد عقايد ديگري را به عنوان مالك قاعدتاً

  .اند سكه

چنانكه  .رديگ يمجزميت گرايي تا حدي گستردگي و مشروعيت دارد كه حتي نقدها را نيز در بر 

مورد نظر  ٤و نقد ساختار شكن )2005، ٣(روي كانتي٢مختلف نقد از جمله نقد استعاليي يها سبكاز ميان 

نقد جزم گرايانه مبتني بر مالك بيرون از  نيز اشاره نمود. ٥ه نقد جزم گرايانهب توان يمنظر پست مدرنيسم 

رقيب و در عين حال دفاع  يها دهياو  ها هينظررسالت اين نوع نقد، عيب جويي از  نيتر مهماست و  ٦خود

به عنوان  دو حالت در اين نوع نقد .شوند يمواقع  نقد جزم گرايانه است كه مبناي ييها مالكاز معيارها و 

                                                
1 . context-depended 
2 . transcendental critique 
3 . Roy 
4 . deconstruction 
5 . dogmatic critique 
6 . outside criterion 
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و يا  آورد يمه وجود صبه عر آن را مجدداً اد با رجوع به گذشته يك نظريهيا فرد نّق ؛نتيجه نقد متصور است

تاكيد بر  ،افتد يمدر هر دو حالت آنچه كه اتفاق  گذشته را به زبان حال بيان نمايد. كند يمسعي  در نهايت

 .هاست هينظرايده مورد نظر و رد ديگر 

ه با در مواج ست،جزم گرافردي كه  .شود يم ها انسانمانع تفكر آزاد يا نقادانه  واقع درجزم گرايي 

 ،چنانكه دهد. نشانواكنش مناسبي از خود  تواند ينم ،كه نيازمند يافتن راه حل هستند مسايل و موضوعاتي

  :ديگو يمانتقادي  دگماتيسم روي تفكر ريتأثنام ه در اثر خود ب )312، 1960( ١گراتون كمپ

در مواجه با مسايل مختلف پنج نوع  ،افرادي كه از نگاه جزم انديشانه برخوردارند«

كه همگي حاكي از عدم توانايي اين افراد در مواجه  دهند يمرا از خود بروز  العمل عكس

  :است مسألهانتقادي با آن 

 ).كنند يم(غلط حل  كنند ينمحل درستي ه برا  يا مسألهيا   .1

 .كنند يماستفاده  مسألهسب براي حل آن نامنا فنونيا از   .2

 .دهند يمرضايت  مسألهيا به حل ناقص و ناكافي آن   .3

 .دهند يمرا تغيير  مسأله كلير به طويا   .4

 ).314 ،1960(كمپ، .» كنند يماز آن فرار  يا كامالً. 5
  

  انواع جزم گرايي
 

  جزم گرايي الهياتي(ديني) الف: 
  

در اين لغت  اخذ نموده است. ٢نان و همچنين التين و لغت دگمانام خود را از يو الهيات جزم گرا

و  ٣طور رسميه است كه ب ييها هينظرمنظور نظريه يا ساختاري از  ،ميكن يموقتي اشاره به الهيات 

توسط كليساهاي حاكم  به طور عمدهالهيات جزم گرا كه  مورد تاييد قرار گرفته باشد.٤انهياقتدارگرا

در الهيات جزم گرا كه به وسيله نهادهاي رسمي  .شود يمخلط  مند نظامبا الهيات  اغلب ،شوند يمتقويت 

و در صورت  شود يمنيز در نظر گرفته  ييها مجازات، در كنار تكاليف مورد نظر، شود يمحاكم ترويج 

 عيينتبراي دانش آموزان  ييها مجازاتدخالت نهادهاي رسمي موافق با الهيات جزم گرا در تعليم و تربيت، 

  جزم گرايي درباره دين و جزم گرايي در دين. ؛جزم گرايي ديني از دو منظر قابل بررسي است .شود يم

                                                
1 . Kemp 
2 . dogma 
3 . formally 
4 . authoritatively  



 45  هاي .....نظامجزم گرايي و شكاكيت: معضل                                                            1390مستان پاييز و ، 2، شماره 1سال   

يهوديت و مسيحيت نيز  را در بسياري از اديان از جمله دين اسالم، ١جزم گرايي درباره دين

به آن اديان در ميان اصول اساسي اعتقادي متعلق  از يك سو، ادياني كه اصرار دارند ؛مالحظه كرد توان يم

رد و نقد اصول اعتقادي ديگر اديان سر لوحه عملكرد اين پيروان  و از سوي ديگر، پيروان آنها نهادينه شود

پژوهي است كه طرفداران بسياري  و دين يدار نيدديني از جمله رويكردهاي  ٢گرايانحصار قرار گيرد.

اين  ؛ زيراامري غير منطقي جلوه نمايد اران خود لزوماًدر نظر بسياري از طرفد تواند ينماين رويكرد  .دارد

ديني مورد نظر خود از ادله و براهين متعدد فلسفي و عقلي  يها آموزهرويكرد براي دفاع از دين خاص و يا 

    با جزم گرايي مغايرت آشكار دارد. كه ظاهراً دينما يمنيز استفاده 

نهفته در يك دين  يها شيگرار و مشروعيت مذاهب يا نيز به نزاع بر سر اعتبا ٣جزم گرايي در دين

و در دين  ها پروتستاندر دين مسيحيت بين ارتدكس،كاتوليك و  توان يماين نزاع را  خاص اشاره دارد.

نوعي جزم گرايي وجود دارد كه به  ،در هر دو جنبه فوق .كرد مشاهدهوضوح ه اسالم بين شيعه و سني ب

 ).1929، ٤(لويد ديگر مذاهب اشاره دارد نفي يا ترديد ديگر اديان يا

در  در دو سطح مورد بررسي قرار داد. توان يمجزم گرايي ديني يا جزم گرايي درباره دين را البته 

يا به دين خاص باور دارند و بر آن پاي مي فشارند و يا به هيچ ديني باور ندارند و با  آدمي سطح اول افراد

         اين دسته از افراد به هيچ وجه از باور خود نسبت به دين  .ورزند يمذات دين مخالفت جزم انديشانه 

اما  و يا بي اعتقادي ناميد. و عدم باور يا اعتقاد سطح باور توان يمسطح اول را  ،بنابراين .دارند ينمدست بر 

باورهاي خود را ديگر  كنند يمافراد آدمي به دين خاصي اعتقاد دارند و سعي  ،در سطح دوم از جزم گرايي

به دين مورد نظر خود به اجبار  ها انساناين دسته حتي براي وارد ساختن  نيز تابع باور اصلي ديني نمايند.

 رسد يمبه نظر  .)٥،1960راكيج( اقتدارگرايان و بنيادگرايان مذهبي در اين دسته قرار دارند .آورند يمروي 

  ير هستند.   جوامع اسالمي بيشتر با جزم گرايي نوع دوم درگ

  

  

  

  

  

                                                
1 . dogma about religion 
2 . inclusive 
3 . dogma in religion 
4 . Lioyd 
5 . Rokeach 
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  ب: جزم گرايي فلسفي 

شك فلسفي در مقابل جزم گرايي  .كند يمدر تقابل با جزم گرايي فلسفي است كه شكاكيت رشد 

 به طور مطلقوجود دارند كه  معيني يها گزارهمجموعه  ر دارد و متضمن اين نكته است كهفلسفي قرا

  .)١،1992كورتز( شوند يمدرست و مسلم فرض 

) ادعا كرد كه BCE 378-483( گورگياس سوفيست ،مثال ه طورب ي بسيار قديمي است.شك فلسف

با  توان ينم آنها را شناخت و يا اگر بتوان شناخت، توان ينمهيچ چيزي وجود ندارد و يا اگر وجود دارد 

عنوان  و كمتر به شود يمآنها ارتباط برقرار نمود.گورگياس به هر حال به عنوان اولين سوفيست شناخته 

هستند كه به عنوان شك گراي فلسفي از آنها  ديگري نيزفيلسوفان  .شود يميك فيلسوف شكاك شناخته 

اين  كه انسان مقياس همه چيز است. گفت يم) BCE 411-480پروتاگوراس( ،براي مثال .شود يمياد 

ود ندارد و هر مطلق وج يها ارزشمطلق يا  يها مالكبه اين معني است كه  عبارت و گزاره معموالً

نتيجه  ،زمينه قواعد اخالقي سرايت بدهيم دررا  مسألهوقتي اين  شخص مالك حقيقت در همه چيز است.

اين نسبيت گرايي اخالقي در واقع وجود هر نوع ارزش اخالقي . آن چيزي جز نسبيت اخالقي نخواهد بود

ي اينكه عمل اخالقي فرد تابعي از نوع نسبي گرايي اخالقي يعن در شكل افراطي آن، .كند يممطلق را انكار 

اگر فردي معتقد باشد كه عمل او اخالقي است، پس عمل او اخالقي  نگاه او نسبت به عمل اخالقي است.

  .)٢،2003(پوپكين خواهد بود

  

  جزم گرايي علمي 

 بحث بداند. تواند يمو يا همه چيز را  داند يمجزم گرايي به يك معني يعني انسان همه چيز را 

 داند يمعقل آدمي در پاسخ به كساني مطرح شده است كه اعتقاد داشتند انسان همه چيز را  يها تيمحدود

 »بدانيم مييگو يمبيشتر از آنچه كه  ميتوان يمما «ادعا كرد كه  زماني ميشل پوالني بداند. تواند يمو 

، مييگو يمبيشتر از آنچه كه  ميتوان يمنيز اين گونه آن را بيان كردند كه ما  يا عدهو  )2 ،٣،1964(پوالني

گر اين حقيقت بيان ،البته ها عبارتاين  مستند و معلوم سازيم، بگوييم. ميتوان يمچه كه نبدانيم و بيشتر از آ

برخوردار است و بنابراين جزم گرايي حتي از نوع  ييها تيمحدوداز براي دانستن است كه عقل آدمي 

 علمي آن موضوعيت ندارد.

                                                
1 . Kurtz 
2 . Popkin  
3 . Polanyi 
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منطق قياسي  از جمله نظريه افالطون در خصوص جهان، ؛يونان باستان دارد در علم ريشه

در معني  توان يمرا  ها نياكه همه  نظريه اتم دمكريتوس هندسه اقليدوسي، ارسطويي، فيزيك ارشميدس،

علم  علمي در دنياي باستان، يها هينظرتنوع  با توجه به ناميد. ١محدود خود و به اصطالح امروزي علمي

 ،البته مگر در زمان امروز. ،دست نياورده استه جايگاه معتبر خود را به عنوان پارادايم از فرهنگ ب گاه چيه

اين علم  بايد متذكر شد كه علم فارغ از اينكه بخشي از فرهنگ بوده يا نه به رشد خود ادامه داده است.

              آگوست كنت را  انيشتين، تن،نيو گاليله، كپلر، مستقل از فرهنگ نيز انديشمنداني چون كپرنيك،

  .رديگ يمدر بر 

به  كه بيكن رسد يمگر چه به نظر  گذار نهضت علمي گرايي در زمان مدرن بوده است.ن بيكن بنيا

بعد از بيكن اتفاقي كه افتاد اين بود كه  .كرد يماز استقرار و تجربه استفاده  اما ،منطق ارسطويي معترض بود

 ها نهيزمادعا كردند كه علم براي يادگيري در همه بودند، المعارف فرانسوي هحلقه دايرسته به كه واب يا عده

با اين حال  .از اين نظر همه چيز بايد علمي شود مدل مناسب و قابل تعميم باشد. تواند يم حتي علوم انساني

بار همه چيز را  براي نخستين.آگوست كنت كردند ينميك دانش اصيل را به علمي بودن آن محدود 

مرحله اول را مرحله ديني يا  علمي فرض كرد و سه مرحله از رشد علم و دانش بشري را مطرح نمود.

طبيعي را به عنوان مخلوق خدا و ناشي از يك نيروي فرا طبيعي  يها دهيپدمذهبي ناميد كه ذهن انسان همه 

ا طبيعي جاي خود را به كيفيات متعالي و مرحله متافيزيكي نام دارد كه عوامل فر ،مرحله دوم .داند يم

ن آ ،مرحله علمي است كه ذهن انسان تالش دارد به كشف قوانيني از طبيعت ،مرحله سوم .دهد يمانتزاعي 

از نظر او تنها يك روش پوزيتيويستي براي همه علوم . اقدام نمايد ،پوزيتيويستي علم يها روشهم از طريق 

رياضي است و بهترين نمونه آن فيزيك  تاست كه مبتني بر استدالال وجود دارد و آن روش علم تجربي

و تجمعي است و به هيچ نوع دانش تاريخي  كند يمعلم تنها دانش اصيل است و پيشرفت  ،از اين رو است.

  .)٢،2003(نيوراث نيازي نيست

اتب فلسفي مك و بسط داد. علوم اجتماعي را گشود يها حوزهه ورود نگاه علمي ب يها نهيزمكنت 

افرادي  پراگماتيسمبه طور مثال، در فلسفه  از روش علمي استفاده نمايند.تا بعد از كنت سعي كردند نيز 

  چون  ديويي، چارلز پيرس و توماس كوهن از روش علمي بهره گرفتند.

                                                
1. scientific 
2. Neurath  



 1390زمستانپاييز و ، 2، شماره 1سال                              دانشگاه فردوسي مشهد            ،مباني تعليم و تربيت نامه پژوهش   48

كه روش علم روش معتبري براي  ديگو يم »١تثبيت باورها«چارلز پيرس در مقاله خود تحت عنوان 

   .)1877، ٢(پيرس ن باورها و عقايد استساخت

به  وآن پيوند خورده  يها شرفتيپو  فناوريالبته امروزه فهم و درك مردم از علم با درك آنان از 

تا جايي كه علم امروز جاي  نگاه و كيفيت زندگي ما را دگرگون كرده است. فناوري،عنوان يك محصول 

بر  »....مطالعه علمي «امروز عبارت  به علم گرايي داده است. خدا نشسته و مطلق گرايي مذهبي جاي خود را

نتيجه اين ديكتاتوري علمي  وافكنده  سايه سياست و... هنر، مطالعات علمي دين،نظير همه مطالعات ما 

فرهنگي و ديني و اجتماعي است كه  يها ارزشايجاد ترديد و شك نسبت به ديگر انواع  دانش همچون 

 به وجودرا  ها دانششكاكيت نسبت به اين دسته از  ،د و اين خودبودن سازگاري ندارمعيارهاي علمي با 

 . آورد يم

 تاكيدي كه امروزه بر پارادايم و تغيير پارادايم .مختلفي دارد يها صورتجزم گرايي علمي 

براي  يا بهانهدر بسياري از مواقع پارادايمي بودن كه  از جزم گرايي علمي است. يا نمونهخود  ،شود يم

 ؛براي جزم گرايي علمي خواهد بود يا نهيزمخود  ،نديآ يمعلمي به حساب  يها دهياو  ها طرحپذيرش 

، صف آرايي نمود و آن را به استچيزي كه نام پارادايم به خود گرفته به راحتي در مقابل  توان ينمديگر 

اشد. طرفداران تغيير پارادايم معتقدند حتي اگر آن پارادايم از شواهد حمايتي كافي برخوردار نب .نقد كشيد

هاي قديمي را پر هاي جديد جاي پارادايمو پارادايم كند يمها پيشرفت كه علم به واسطه تغيير پارادايم

 اگر حتيرا  هاي جديد علم بايد پارادايم ،بنابراين .شوند يمو كهنه  اند يخيتارها پارادايم و اساساً كنند يم

خاطر ه ب .گاهي جزمي بودن لزوماًبپذيرد ،و بي نياز از شواهد حمايت كننده استوارند يعيهاي فراطببر تبيين

اين  .شود يمبلكه اقتدار و سنديت خود فرد دانشمند نيز نوعي جزميت را موجب  ،ه شده نيستئشواهد ارا

ن ظهور دانشمندان هستند كه گاهي به نظريه خود سنديت و مشروعيت مي بخشند و به عنوان يك قهرما

اين خود نوعي جزم گرايي  .كنند يمت و ميل به نقد آنها پيدا أبه نحوي كه ديگران كمتر جر .ابندي يم

ه شواهد كافي عرضه ئخود را حتي گاهي بدون ارا يها دهيادانشمندان برجسته كساني هستند كه  است.

دانش به واسطه تغيير  ،س كوهننظريه توما طبق .)2008، ٣(وايتو مورد اقبال نيز قرار مي گيرند كنند يم

فراواني از اين  يها نمونهبه البته  و اين خود يك فهم دگماتيك از دانش است. كند يمها رشد  در پارادايم

 يها هينظر عمومي نسبيت و يها هينظر مكانيك نيوتني و مفهوم فضا از نظر نيوتن، نظيرتغييرات پارادايمي 

                                                
1 . fixation of  belief 
2 . Pirece 
3 . White 
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انديشمندان مخالف نظريه تغيير پارادامي، اگرچه برخي از زعم  به .مودناشاره  توان يم كوانتومي –مكانيكي

 يها هينظرهايي از  اما هميشه در هر نظريه علمي جديد بخش ،علمي تغييرات كيفي را مي پذيرند يها هينظر

نظريه اتمي چند بار بازنگري و متحول  به طور مثال، .ميكن يمقديمي وجود دارد كه ما آنها را شناسايي 

 سر و كار داريم. ،دهد يمرا تشكيل  ها هينظرهمچنان با مفهوم اتم كه هسته اصلي آن ما اما  است، شده

با  كه اساساً هاست هينظرواسطه تغيير پارادايم بلكه به واسطه پااليش در ه هاي عمده در دانش نه بپيشرفت

  اي دانش قبلي را ناديده بگيريم.توانيم همه اجزدر اين پااليش ما نمي هاي بنيادين همراه است.خيزش

 ،علمي است هايخاص در خصوص موضوع يها دهياه ئبه هر حال جزم گرايي علمي به معني ارا

ه شود و اينكه دانشمندان براي كشف ايده اي نو در خصوص يك ائبدون اينكه مدارك و شواهد كافي ار

ه شده ترين نوع جزم گرايي علمي در ابتداي شناخت نظريه يا موضوع علمي از آزادي الزم برخوردار نباشند.

 دوره ب سيارات همه گردش خصوص در كليسايي –رخ داد كه به حاكميت ديدگاه ارسطويي هفدهمقرن 

 دوره ب زمين مانند سيارات گردش خصوص در گاليله ايده تاييد با كپرنيك اما .بود مربوط خورشيد

م و بيستم نيز نظريه تكامل طبيعي داروين نوزده قرن در .ددا قرار حمله مورد را انديشي جزم اين ،خورشيد

بسياري از انديشمندان اين حوزه از انتقاد نسبت  طوريكهبه  .از جمله جزميت معروف در حوزه بيولوژي بود

 اين نظريه بيم و هراس داشتند. 

  است. توسط كارل پوپر نيز در راستاي رد هر نوع جزم انديشي علمي ١ابطال پذيري مبحثطرح 

و بوده به زعم پوپر عنصر مهم در يك روش علمي اين است كه فرضيه هاي آن علم بايد قابل آزمون 

 از طريقعلمي  يها هينظر بالقوه قابليت ابطال را دارا باشند و علمي بودن چيزي به ابطال پذيري آن است.

طور مستمر ه رايج ب يها هينظر .ندشو يمآزمون فرضيه ها و رد يا قبول آنها به واسطه شواهد تجربي توليد 

 ).1977(پوپر،  كنند ينمل شواهد جديد و در نتيجه دستيابي به نتايج جديد مقاومت ابقو در نسبت به ابطال 

 ،قياس پوپر از ابتنا بر علم با بنا كردن خانه در باتالقي كه هر آن امكان لغزش و فرو رفتن آن وجود دارد

 علمي و رد نگاه جزم گرايانه علمي است.  يها هينظريري خود دليل بر قابليت ابطال پذ

ها زمينه جزم گرايي را هايي است كه اين پيشفرضفرض ثر از پيشأمت جزميت گرايي علمي قاعدتاً

هايي بر مجموعه پيش فرض در نهايتتفكر علمي «كه  معتقد است ٢اگر چه كالينگ وود .شود يمموجب 

 .»ها نمي توانند به صورت گزاره درست يا غلط بيان شونداين پيشفرض اند.استوار است كه اثبات نشده

هاي پيشفرض برخياز متاثر كه علم  تاكيد دارد بر اين نكته اين سخن كالينگ وود). 1940(كالينگ وود،

                                                
1 . falsification 
2 . collingwood 
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در اين قسمت از بحث به سه پيشفرض علم اشاره  .نداثبات نيستاز نظر علمي قابل متافيزيكي است كه 

هاي علم را البته پيشفرض .كند يمه زمينه جزميت علمي و سپس نسبيت فرهنگي را فراهم ك ميكن يم

هاي جزم گرايانه علم براي نشان دادن اينكه چگونه پيشفرضاما  .به اين سه پيشفرض محدود نمود توان ينم

  ها منجر شوند، كافي است.توانند به نسبيت گرايي در ديگر حوزهمي

  

 ت:فرض علي پيش .1
 

هايي دارد و تحت شرايط محيطي مشابه، همان علت ن پيشفرض كه هر واقعه اي علت يا علتاي

اين پيشفرض بالفاصله ما را به  .شود يمناميده  ١تپيشفرض علي ،هاي مشابهي را موجب شودمعلول تواند يم

       و(تولد حضرت عيسي)  تولد فرزند از زن باكرهمانند سمت شك به بعضي از عقايد مذهبي خاص 

ت علمي قابل ارزيابي اين باورها با فرض علي .كند يمهدايت  پيامبران و ديگر باورهاي مذهبي هايهمعجز

  .ندنيست
  

 فرض عينيت علمي: پيش .2

ها را قابل مشاهده بدانيم تا بتوانيم از آنها براي داده كند يمنيز ما را ملزم  ٢پيشفرض عينيت علمي

توسط  گاه چيههايي در بدن وجود دارد، طب سوزني چيني و اينكه كانال م.كنياستفاده  نظريهاثبات يك 

باورهاي مذهبي  مي دانند نه علمي. هيپنوتيزمي فنها آن را يك طب مدرن غربي تاييد نشده است و غربي

  .)1978 ،٣(وو اندها نيز از آن جملهچيني

   

 فرض قابليت اندازه گيري:پيش .3

            آيد.حساب ميه مروزه مبناي پوزيتيويستي علوم رفتاري با ٤گيريپيشفرض قابليت اندازه

اما گسترش اين پيشفرض در حوزه علوم  .شود يممهم در علوم طبيعي نيز محسوب  روشيك  ،گيرياندازه

         آنچه ،ق داللت منطقي اين پيشفرضطب را فراهم نمايد. ٥هارفتاري ممكن است زمينه تبليغ غيرممكن

وجود داشته باشد و حتي اگر وجود داشته باشد، غير مهم تلقي  تواند ينم ،گيري استبل اندازهغير قا

ي واقع گرايانه گيري هاي كمدر اين حالت ما ناچاريم وجود چيزهايي را انكار نماييم كه با اندازه .شود يم

                                                
1 . causality 
2 . empirical objectivity 
3 . Wu 
4 . measurability 
5 . mission Impossible 
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گسترش غيرانتقادي و  نتيجه اينكه با توجه به اين پيشفرض، شكاكيت فرهنگي محصول سازگاري ندارند.

علم بخش مهمي از  ،البته باشد.مي ١هم تحت عنوان تفكرعلمين هاي علمي آجزم گرايانه پيشفرض

  .شود يممحسوب  هاي خاص خودبا محدوديت امافرهنگ 

  

  جوامع اسالمي  تربيتي يها نظامدر جزم انديشي 
  

فرض بر اين است اساساً  ني)در جزم گرايي (چه از نوع علمي و چه جزميت انديشي فلسفي و دي

دانند و اين معلمان هستند كه بايد در ذهن دانش آموزان كه دانش آموزان يا يادگيرندگان چيزي نمي

دريافت كننده است و معلمان  منفعل و صرفاً ،يادگيرنده در اين نوع نگاه د.كنناطالعات يا مطالبي را تزريق 

مفهوم كليدي در سه  ٤و تلقين٣اكتساب ،٢مقوله انتقال ال دهند.اطالعات را به دانش آموزان انتق ستيبا يم

  .شوند يماين رويكرد از آموزش و يادگيري تلقي 

 و يادگيرنده  كنند يمتوان تفكر و كشف حقيقت را از دانش آموزان سلب  معلمان، در اين رويكرد

 .رشته ها نيز متفاوت است اين وضعيت به تناسب دروس يا ،البته ها ندارد.نقشي در شكل دهي به ايده

 تواند يممعرفتي  يها حوزهولي در ديگر  .ساز نيست مسألهچنانكه در رياضيات چنين حالت چندان 

درست  نديگو يمپيامدهاي منفي در پي داشته باشد. در درس رياضيات فرض بر اين است كه آنچه معلمان 

اجتماعي و ارزشي  يها حوزهدر  مسألها اين ام و غير قابل سوال و ترديد و هميشه حق با معلمان است.

  ساز باشد. مسأله تواند يم

كه دانش  كنند يمو يا تلقين ه ئخود را به دانش آموزان به نحوي ارا يها دهيامعلمان در اين زمينه 

           ها و عقايد ايده ها،نگرش ، دانش،يقآنها به عال؛ آموزان حق سوال و اعتراض يا نقد آن را ندارند

موفقيت هاي دانش آموزان ؛ دانش آموزان شانس تعامل با معلمان را ندارند؛ دانش آموزان توجهي ندارند

بر اساس آنچه كه دانش آموزان قادر به انجام  نيز با محك و معيار و عمل و خواست معلمان و نه ضرورتاً

به تغيير رفتار آنها  ايي ايشان لزوماًاين توان . اماكنند يمآنها اطالعات را حفظ ؛شود يمسنجيده ، آن هستند

انديشه و فكر مستقل داشته  هاآموزند تا براي خود و مستقل از ديگر افكار و ايدهآنها نميانجامد؛ نمي

تربيتي ديني و مذهبي بيشتر  يها نظامخصوص در ه مناسبات بين معلم و يادگيرنده ب ،به عبارت ديگر باشند.

به واسطه اين نوع رابطه سلسله مراتبي است كه معلمان به  ن و عمودي است.يك سويه و از باال به پايي

                                                
1 . scientific thinking 
2. transition 
3 . acquisition 
4 . indoctrination 
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راحتي جريان انتقال اطالعات را در دست كنترل دارند و اجازه نمي دهند هر نوع اطالعاتي به دانش 

 از بين فرستنده اطالعات و گيرنده آنكانالهاي ارتباطي  زيرا .)١،1970باچاراچ و بارتز( آموزان منتقل شود

تربيتي موجود در  يها نظامعمودي و از باال به پايين است و اين خصيصه به خصوص در  ماهيت حيث

اي كه تالش دارد دانش آموزان را جوامع ديني بيشتر بر روابط معلم و دانش آموز حاكم است. خصيصه

  .)٢،2000(اسپيگلمن معلمان قرار دهددست تابع و زير

علم يا ، دين و فلسفه كه  چرا ،خود فلسفه يا دين و يا علم نيست ازآموزشي  يها نظام مشكل ،البته

فلسفه، دين و يا علم  هاي خاص خود محدود شده اند.درستي فهم نشده و يا فقط در حدود پيشفرضه هم ب

فرهنگي ؛ به عنوان بخشي از فرهنگ باشدبه معني عام بلكه بايد  ،توانند به تنهايي مورد توجه قرار گيرندنمي

نگاه ما بايد از علم گرايي  ،بنابراين را داراست. علم، دين و... باورها، ها،اعم از ارزشدر خود همه چيز  كه

               منظور از نگاه  تغيير يابد. ي و يا فرهنگ گراييفرهنگنگاه محض يا فلسفه و دين گرايي محض به 

 هاي متعلق به آن معارف است. روش شناسي فرهنگ گرايانه توجه جامع و فراگير به همه انواع معارف و

با وزن  تواند يمآموزشي به نوع خاصي از آن محدود نيست و  يها نظامبه هر حال جزم گرايي در 

             آنچه در  ٣به تعبير الكساندر علمي و ديني بروز و ظهور يابد. معرفت عقلي، يها حوزهمتفاوتي در 

عنوان ابزار مورد استفاده قرار به  ستيبا يماز حيث ماهيت ه چيزي كه اين است ك ،دهد يمجزم گرايي رخ 

علمي و يا گفتمان  روشبر اعتبار غيرقابل ترديد بسياري از مردم  به عنوان هدف در نظر گرفته شود. ،گيرد

       اين دسته از مردم در واقع روش عقلي و يا روش علمي را .كنند يمعقالني براي كشف حقيقت  تاكيد 

آن را هدف تالشهاي آموزشي و تربيتي خود قرار  ،جاي اينكه ابزاري براي دستيابي به حقيقت بداننده ب

در چنين  .آورد يمو اين خود زمينه جزم گرايي، يعني عدم احتمال نقد و ترديد در آن را فراهم  دهند يم

اعتبار آن ترديد و شك  معرفتي همچون حوزه اخالقي مغفول و نسبت به يها حوزهفضايي است كه ديگر 

   .)٤،2001(الكساندر شود يم

  

  

  

                                                
1  . Bacharach and Bartz 
2. Spigelman 
3 . Elexander 
4. Alexander 
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 جزم گرايي با كشورهاي غيراسالمي، مقايسهدر تربيتي آن،  يها نظامدر كشورهاي اسالمي و 

جزم گرايي عالوه بر جزميت گرايي علمي، بيشتر بعد  اين كشورها،در  .است يمتفاوت داراي جلوه هاي

خشونت ورزي نسبت به ديگر اديان و نگاه  ها،ديگر فرهنگ ردن بانك مدارا .داردمذهبي و ايديولوژيك 

درسي  يها برنامهكه در قالب ١هاديگري مدارا نكردن باديگر  بارتطردكننده نسبت به ديگر مذاهب و به ع

از جمله رفتارهايي است كه ريشه در جزم گرايي مذهبي و ايديولوژيك  ،شود يمتربيتي و آموزشي نمايان 

ژيك از ميان كشورهاي اسالمي كه به واسطه جزم گرايي مذهبي و ايديولو ين جوامع دارد.حاكم بر ا

 يها برنامه هم درن جاي مدارا آه ، خواسته يا ناخواسته به روندهاي ستيزه جويي و عدم مدارا بحاكم بر آن

ندونزي و چند كشور ا عربستان سعودي، به پاكستان، توان يم، شود يمتربيتي آنها دامن زده  يها نظامدرسي 

هايي حمايت نظام تعليم و تربيت كشورهايي چون پاكستان و اندونزي از طريق دولت ديگر اشاره نمود.

عربستان . چنانكه، برخوردارند ٢گراي مذهبيجزم گرا و تلقين كننده و انحصار كه از نظام تربيتي شوند يم

سه چهارم  ٣ن و اندونزي است. به زعم آلكسيوتربيتي پاكستا يها برنامه حاميسعودي از جمله كشورهاي 

ديني مورد  يها آموزهو  شوند يممدارس در كشورهايي چون پاكستان به وسيله عربستان سعودي حمايت 

  ).2003(آلكسيو،  نظر كشور عربستان را تبليغ و ترويج مي نمايند

جامعه دمكراتيك و  هاي محمد علي جناح به عنوان اولين رهبر پاكستان در ايجادتالش به رغم

دليل عدم اعتقاد ايشان به نقش دولت در ه سكوالر در پاكستان و تالش براي جدا كردن دين از دولت ب

به سمت اسالمي  گيري هاي اوبرخالف جهت ياسالمي كردن تعليم و تربيت، رهبران و حكمرانان بعد

درسي و متون و كتب درسي به  ياه برنامه 1990 تا 1980هاي در طول سال كردن مدارس حركت نمودند.

منظور اسالمي شدن هر چه بيشتر مورد بازنگري قرار گرفتند و اين حركت به نحوي انجام گرفت كه ديگر 

پيام  .شد يميك رهبر ملي بلكه از او به عنوان يك سكوالر غيرمسلمان ياد نه به عنوان از محمد علي جناح 

ديگر  باپاكستان، چيزي جز گسترش نفرت از غرب و عدم مدارا در نظام تربيتي  هااصلي اين گونه اقدام

   .)٤،1985(نايار هاي غير اسالمي نبودمذاهب و فرهنگ

از  تر يقوو  تر يجدجزم گرايي مذهبي در نظام تربيتي آن به مراتب  مسألهدر عربستان سعودي نيز 

اسالمي تربيت شده در  يها گروهن شد كه بعد از واقعه يازده سپتامبر اين اتهام متوجه عربستا پاكستان است.

 د.نتربيتي تحت سلطه آن كشور در اين عمليات جهادي دست داشت يها نظامداخل عربستان و يا از طريق 

                                                
1 . otherness 
2 . religious exclusivism 
3 . Alexive 
4 . Nayyar 
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كه افراد را براي  شود يمبه وجود مدارسي مربوط  ،دليل اين اتهام كه توسط غرب متوجه عربستان شد

 ،ها فرهنگنه براي زندگي همراه با احترام متقابل به اديان و  ازدس يمجهاد در راه خدا و كشتن كفار آماده 

 يها كتابدر يكي از  ،چنانكه .ها يگريدبرخورداري از روحيه مدارا و تحمل ديگران و رعايت حقوق 

 يها آموزهبر اساس : «آمده است 2000ن براي دوره راهنمايي در سال آدرسي مربوط به آموزش قر

هم فقط براي خاطر پيروزي بر ن .آكنيدار را بسوزانيد و نابود جازه داده شده تا كّفشريعت و دين به شما ا

دايره تنگ جزم گرايي در نظام تربيتي و ) ١،2002(پيترسن» ار و حاكم نمودن شريعت اسالمي در جهانكّف

مان خصوص شيعيان) نيز از گزند آن در اه (ب آموزشي عربستان تا آنجاست كه حتي بعضي از مسلمانان

مستوجب مجازات هستند و در شرايطي نيز كشتن  ،مسلماناني كه مذهب وهابيت را قبول ندارند؛ نيستند

  و رفتن به بهشت است. خداآنان موجب قرب به 

به منظور گسترش مذهب وهابيت، عربستان در بسياري از ديگر كشورهاي اسالمي از خاورميانه تا 

 يها يگذارته آسياي ميانه تا كشورهاي جنوب شرقي آسيا سرمايه آفريقا و از كشورهاي تازه استقالل ياف

گسترس خشونت و ترور  توان يمانجام داده است كه نمود و دستاورد آن را  يا گستردهتربيتي و آموزشي 

 .مالحظه كرداندونزي  در توان يمعربستان سعودي را به خوبي  يها تيحما در اين كشورها دانست.

متعدد در اين كشور به ترويج وهابيت  ٢جلد كتاب مذهبي و تاسيس مدارس ها ونيليمعربستان با ارسال 

 يها نمونه .)٣،1996اشتله( پرداخته كه خود به راديكال شدن نظام تربيتي اين كشور منجر شده است

           هاي ناشي ازتربيتي و آموزشي آنان از سوگيري يها برنامهديگري از كشورهاي اسالمي وجود دارند كه 

طرح آن در  كه برد يمعلمي و فرهنگي و مذهبي رنج  يها يگريدجزم گرايي و در نتيجه شك نسبت به 

 .گنجد ينماين مقاله 

فلسفي و يا مذهبي، به حاشيه راندن  فرهنگي، نتيجه جزم گرايي هاي علمي، رسد يمبه نظر 

 علوم، ،ها فرهنگاصالت ديگر  علمي، فرهنگي و مذهبي و يا شك كردن نسبت به اعتبار و يها يگريد

به طور شكاكيت ناشي از جزم گرايي و سوگيري هاي جزم گرايانه  اديان و مذاهب در نظام تربيتي است.

درسي و آموزشي كشورهاي برخوردار از اين نوع جزم  يها برنامهآثار و پيامدهاي مخربي را در  قطع

هاي برنامه ريزان و ها و رسالتنفي خود از جمله چالشگرايي در پي دارد كه عبور از اين پيامدها و آثار م

  متوليان تعليم و تربيت در جوامع اسالمي است.

                                                
1.  Peterson 
2. madrasahs 
3. Estelle 
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  ها: راه حلگيرينتيجه 
  

الجرم به كاهش  ،ه شودئهر راه حلي كه براي كاهش مالحظات جزم گرايانه در تعليم و تربيت ارا

 يها برنامهيكي از معضالتي كه در  زيرا .شود يممعرفتي نيز منجر  يها حوزهشكاكيت نسبت به ديگر 

دليل تاكيد بر اعتبار و اصالت باورهاي ديني و معرفت ه ب -تربيتي و آموزشي جوامع اسالمي وجود دارد

  خصوص حوزه علمي و يا فلسفي است.ه معرفتي ب يها حوزهديني، شك نسبت به ديگر 

فلسفه علوم و معارف از جمله  به در وهله نخستاين است كه  مسألههاي اين يكي از راه حل

            به ،به عبارت ديگر درسي توجه بيشتري صورت گيرد. يها برنامهفلسفه علم در  فلسفه و فلسفه فلسفه دين،

دانش آموزان و دانشجويان پيرامون داليل و فوايد استفاده از علوم مختلف آگاهي الزم داده شود.آگاه 

خود زمينه پذيرش ضمني اين دسته از علوم و معارف  ه در كنار فوايد دين،شدن نسبت به فوايد علم و فلسف

و برخورد جزم انديشانه نسبت به آن علوم (فلسفه و علوم و هنر و....) و در نتيجه  آورد يموجود ه را نيز ب

  .دينما يمنگاه شكاكانه به آن را تضعيف 

 .صورت گيرد ،الزم استرسي و آموزشي د يها برنامهنيز در  گستردهاصالحات تربيتي دوم اينكه، 

 ابتدايي.دوره خصوص ه درسي مدارس ب يها برنامهبه  يشناس ياز جمله افزودن جنبه هاي هنري و زيباي

تحت سيطره علم گرايي محض يا  بيشترتربيت زيبايي شناختي به ايجاد توازن در نوع تعليم و تربيتي كه 

. كند يمكمك  ،دالحظات زيبايي انديشانه قرار داري خالي از مدين گرايي جزم انديشانه و يا فلسفه گراي

درستي به سمت ه بممكن است اگر چه تربيتي مورد اشاره  يها نظامدر بسياري از درسي موجود  يها برنامه

              توسعه و رشد  رسد يمبه نظر اما  ،باشدهاي علمي در حركت توسعه و رشد توانايي شناختي و مهارت

تعليم  گيرد.مورد غفلت واقع شده و يا چندان مورد تاكيد قرار نمييادگيرندگان هاي عاطفي شخصيت هجنب

 يها يگريدو يا ها ارزشاز ي چون قدرداني و ارج گذاري ت هايو تربيت زيبايي شناختي به توسعه عاد

راد در سنين پايين قرار كه افهنگامي تواند يم هاتو اين عاد كند يمكمك فرهنگي و ديني  علمي، ارزشي،

خواه ديني و  ،هر نوع جزم انديشي ). زيرا1969، ١(وايتهد به خوبي شكل گيرند ،دارند و منعطف هستند

 يها برنامهاين عدم توازن را در  .شود يمتربيتي منجر  يها برنامهعدم توازن در  ، بهفلسفي و خواه علمي

 يها برنامهدر  ،مثال طور. به مالحظه كرد توان يمخوبي ه تعليم و تربيت جوامع اسالمي ب يها نظامتربيتي 

و هنري از جمله آموزش موسيقي و بعضي  ختيمالحظات زيبايي شنا ،تربيتي و آموزشي نظام تربيتي ايران

نگاه نه ي اعتقادي ديني (اسالمي ) و يا دليل اعتقاد به احتمال مغايرت اين برنامه ها با مبانه هنرهاي نمايشي ب

                                                
1 . Whitehead 
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به دليل تاكيد مضاعف بر  ،به عبارت ديگر مثبت به مقوله موسيقي و هنر چندان مورد توجه نيست. چندان

نسبت به ارزش و جايگاه موسيقي و هنر و اثرات سازنده آن همچنان معارف ديني و انجام فرايض ديني، 

درسي و يا تاكيد  يها برنامهگذاري روي بعضي ها در سرمايهبا بررسي اولويت شك و ترديد وجود دارد.

و نگاه آن هاي علوم انساني و بازنگري در متون درسي رشتهاز مضاعف بر تاسيس يا راه اندازي بعضي 

جانبه گرايي و عدم توازن در اين يك توان يمها درسي مدارس و دانشگاه يها برنامهشكاكانه به بعضي از 

              . تاكيد بر نگاه خوبي مشاهده نموده ب ،ثر از مالحظات ديني استأتربيتي را كه خود مت يها برنامه

  اين عدم تعادل را به تعادل تبديل نمايد. تواند يمدرسي  يها برنامهو  هابه معارف، رشته ١فرهنگ گرايانه

متقابل و تلفيقي موضوعات مختلف علمي و فلسفي و ديني در قالب  و طرح متوازنسوم اينكه، 

ها و مراكز تي در تمام سطوح تعليم و تربيت اعم از آموزش و پرورش و دانشگاهآموزشي و تربي يها برنامه

شكاكيت نسبت به و در نتيجه براي كاهش اثرات منفي جزم انديشي  يچاره ديگر تواند يمآموزش عالي 

متوسطه دوره درسي  يها برنامهدر نظر گرفتن درس فلسفه در  ،مثال طوربه  معرفتي باشد. يها حوزهديگر 

     فلسفه هر نوع اقتدارگرايي علمي و يا ديني را به چالش عقالني  زيرا، .كند يميز به اين مقصود كمك ن

اين تنها فلسفه است كه  از آن اقتدار مفروض خود برخوردار نيست. هامروز ،چنانكه علم گرايي كشد.مي

فلسفه در عين حال كه به  سوال  ببرد.را زير  يو يا دين يگرايي علم جزمعاقالنه و عالمانه  طوره ب تواند يم

بدون اين نوع نگاه  مي افكند.نگاه انتقادي به مسايل  كل مسايل توجه دارد و نگاه كلي به امور دارد،

  به ايجاد توازن در همه اجزاي فرهنگ كه علم نيز از آن جمله است، اميد وار بود. توان ينم

 يها نظام تواند يممهارت تفكر انتقادي نيز  رواج روحيه نقد و نقادي و پرورشچهارم اينكه، 

دليل ه متاسفانه ب دارد. فلسفي و علمي مصون نگه تربيتي جوامع اسالمي را از گزند جزم انديشي هاي ديني،

 حاكميت از متاثر خود كه -تربيتي جوامع اسالمي يها برنامهحاكميت يك فكر يا گرايش خاص در 

 اين در دولت و تربيتي نظام بين مراتبي سلسله رابطه برقراري نتيجه در و دانش و قدرت بين خاص مناسبات

بيتي اين دسته از جوامع تر يها نظامتربيتي و آموزشي در  يها برنامه)، 1972، ٢(فوكالت است جوامع

             د كه خود به يتحمل نماد و يا آن را تقادي را در دانش آموزان بپرورانهيچ نوع نگاه ان تواند ينم

به شكاكيت خطرناك نسبت به ديگر  اين جزم انديشي. البته، شود يمجزم انديشي مضاعف منجر 

به تربيتي جوامع اسالمي  يها نظامكه خطر آن از جزم انديشي كمتر نيست.  مي انجامدمعرفتي  يها حوزه

المي از طريق دليل ميل به تحقق باورهاي اسه ها بتحت كنترل دولت قرار دارند و اين دولتطور عمده 

                                                
1 . culturalism 
2 . Foucault 
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تربيتي و آموزشي نظام تعليم و  يها برنامهتربيتي، اين حق را براي خود محفوظ مي دارند كه  يها نظام

با آن باورها را نفي و يا متفاوت تربيتي مغاير  يها برنامهتربيت را تحت كنترل خود داشته باشند و هرگونه 

ناسبات سلسله مراتبي بين دولت و نظام تعليم و تربيت نمايند كه خود زمينه جزم انديشي را از طريق اعمال م

ها از تفكر انتقادي و يا كرسي هاي نظريه پردازي هم سخن گفته حتي اگر اين دولت -آورد يمپديد 

حاكم بر نظام تربيتي، تضعيف روندهاي مبتني بر تفكر نقاد از يك سو و تقويت جزم انديشي  نتيجه باشند.

تعليم و تربيت را از  نظام يها برنامهديگر است كه خود  يهاي معرفتي از سوزهشكاكيت نسبت به ديگر حو

 يها برنامهخارج و به سوي عدم تعادل و توازن در  هاي معارف)گرفتن تمامي حوزه(در نظر حالت تعادل

   تربيتي اين جوامع با آن روبرو هستند.   يها نظامچيزي كه هم اكنون . دهد يمتربيتي و آموزشي سوق 

  

  منابع 

Alexander, A. H., (2001). Reclaiming Goodness: Education and the Spiritual Quest: Notre 
dame, Indiana: Notre Dame University Press.  

Alexive, A., (2003). The Pakistani Time Bomb.Commentary, England. 
Annas, J., (1981). An Introduction to Plato’s Republic. Oxford. 
Bacharach, P & Baratz, M. S., (1970). Power and Poverty: Theory and Practice. Oxford 

University Press, New York: P.121 
Bourdieu, P., (1977). Outline of a Theory of Practice. Cambridge University Press, Volume 

16. 
Collingwood, R.G., (1940). An Essay on Metaphysics.Oxford: The clarendon press 
Curtz. P., (1992). The New Skepticism – Inquiry and Reliable knowledge. Buffalo.N.Y: 

Prometheus Book. 
Deleuze, G., (1994). Difference and Repitition. Trans.P.Patton.Columbia University Press. 

New York. 
Estelle ,J., & Suryadi, A., (1996). Finance, Management and Costs of Public and Private 

Schools in Indonezia. Economics of Education Review, No.15.New York. 
Focault. M., (1972). The Archeology of Knowledge.Trans.by Shridan Smith, New York. 
Kemp.G., (1960). Effect of Dogmatism on Critical Thinking. Michigan State University, 

Michigan. 
Lioyd, G. R., (1929). The Revolutions of Wisdom. Barkeley University of California Press. 
Nayyar, A., (1985). Rewriting the History of Pakistan. Zed Books, London. 
Neurath, B., (2003). International Encyclopedia of Unified Science. New York, Vol.10 

(10):18 
Peterson, S., (2002). Saudi Radicalism Springs from Deep Source. Christian Science 

Monitor, Retrieved June 7, 2000, from http://www.csmonitor.com 

Pirece, C., (1877). The fixation of belife. Popular Science Monthly. 12:15 



 1390زمستانپاييز و ، 2، شماره 1سال                              دانشگاه فردوسي مشهد            ،مباني تعليم و تربيت نامه پژوهش   58

Polanyi, M., (1964). Personal Knowledge: Toward a post-critical philosophy. New York. 
Harper and Row Publishers.P.X 

Popkin, R., (2003). History of  Skepticism from Savonarola to Bayle. Oxford University 
Press. 

Popper, K., (1977). The Logic of Scientific Discovery. London: Hutchinson. 
Pryor, K., (2004). The Skeptic and the Dogmatist. Nous, 34(4): 517. 
Rokeach, M., (1960). The open and closed mind: Investigation into the nature of belief 

systems and personality systems. New York: Basic Books. 
Roy, C., (2005). The Myth of Religious Neutrality. Notre dame University Press, Notredam. 
 Spigelman, S., (2000). Islam and Internet: The Correlation between Islamic Religion and 

Internet Diffusion .Harvard. New York. 
White, M., (2008). Bad science Journalism and the Myth of the Oppressed Underdog. Open 

Press. London. 
Wu, J., (1978). Clarification and Enlighten: essay in comparative philosophy.Washington. 

D.C.University press of America. 
Whitehead, A.N., (1969). Science and the Modern World. New York. The free press.p.199 

  
 

 
         

  


