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 چکیده

 
براي ارزیابی سازواري نظریه ترکیبی در فلسفه تعلیم و تربیت است.  یاصلی این پژوهش، ارائه الگویهدف 

صورت  مفروض یبر مبان یها مبتن آن يو بازساز نیشیپ يالگوها یقیتطب لیبا تحل به این هدف یابی دست

آن جهت اساسی  يها گامکه  انجامید يا چهار مرحله . نتایج به دست آمده به طرح یک الگويگرفت

روند  یبررس ب،یترک کردیرو یبررس ب،یهدف ترک یبررس« از عبارتندارزیابی سازواري نظریه ترکیبی 

در ادامه، . »یبیترک تیو ترب میفلسفه تعل يدرجه سازوار نییو تع يباهم نگر ها، هینظر بیو ترک نشیگز

سند تحول  »رانیا یاسالم يرجمهو تیفلسفه ترب« يسازوار یبررس جهت الگوي پیشنهادي این پژوهش

 بیکه ترک دادنشان  نتایج حاصل از این بررسی. مورد استفاده قرار گرفتآموزش و پرورش کشور  نیادیبن

نظر سند،  دورم کیمیپارادا افتیو ره کردیاست و بنا به رو »یفروکاهش و عرض«صورت گرفته از نوع 

  مواجه است. يچالش جد با »رانیا یاسالم يجمهور تیفلسفه ترب«بخش  يسازوار

  رانیا تیو ترب میتعل نیادیسند تحول بن ،يسازوار یابیارز يالگو ،یبیترک هینظرهاي کلیدي: واژه

                                                
 hemati8246033@gmail.com ،مشهد یدانشگاه فردوس تیو ترب میفلسفه تعل يدکتر يدانشجو . 1

 مشهد یدانشگاه فردوس اریدانش.  ٢

و  میدر فلسفه تعل یبیترک هینظر يسازوار یابیارز يارائه الگو ).1392(جتبی؛ آهنچیان، محمدرضا م ،همتی فر

آموزش و  نیادیتحول بن یدر سند مل »رانیا یاسالم يجمهور تیفلسفه ترب« يسازوار يمورد یبررس: تیترب

  .25 -48)، 2( 3،نامه مبانی تعلیم و تربیت پژوهش. پرورش
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  مقدمه

از جملــه  یو عملــ ينظـر  يازهــایرفــع ن يمختلــف بـرا  يهــا هیـ از نظر زمــان هــمبــه اسـتفاده   لیـ تما

از جملـه علـوم    مختلـف دانـش   هاي هحوز نیو عامل نیپژوهشگران، متخصص انیاست که در م ییها شیگرا

ي ریکـارگ  بـه مفروضـه طرفـداران   . و همچنان نیز طرفـداران بسـیاري دارد   وجود داشته است ی و فلسفهانسان

زبـان و   دسـت یافـت کـه بـا    » 1ي متعـالی  نظریـه «توان بـه   ها این است که می هاي مختلف و ترکیب آن نظریه

). در 1996، 2یا چند حـوزه دانشـی را در بـر بگیـرد (دال     یک حوزه دانشی يها هینظرساختاري متعالی همه 

هـاي   نظریـه  ازصـورت دادن ترکیبـی    -هم در حوزه علوم و هم در فلسـفه   -هاییمقصود چنین اقدام ،نتیجه

خـاص   يهـا  افتـه یحال از  نیبرکنار و در ع يا هیهر نظر يها تیبتوان از محدود«به نحوي که است مختلف 

 ی بایـد تالشـ  نچنـی مطلـوب   بدیهی اسـت کـه   .)187، 1389، ، سجادیه و توسلیيقر(با» .آن برخوردار بود

  .باشد شتریب یبندگیو ز تیبا جامع يا هیبه نظر یابی دست

 یدودلـ  و دیـ ترد بـا  شـه یهم گر،یکـد ی بـه  یعلمـ  يهـا  هیـ نظر از یبخش ای کل وندیپ دهیابا این حال 

 ناسازوار يها دهیا از يا ملغمهتواند به  ین تالش میا ،سو کی از .، زیرا تیغی دو لبه استاست شده ستهینگر

 موجـود  يهـا  هیـ نظر نیبهتـر  يانتقـاد  و صـدر  سعه با نشیگز ،گرید يسو از و) 3منجر شود (ترکیب التقاطی

د (ترکیـب  شـو ، منتهی باشد نداشته را یقبل يها هینظر ضعف نقاط که دیجد هینظر کی ارائهممکن است به 

بـه خطـر التقـاط و ناسـازواري ترکیـب       نسـبت  هـا، دوگانـه در ترکیـب نظریـه    توجود این وضعی. )4سازوار

) در پیگیري رویکرد ترکیبـی در فلسـفه   1988( 5دونینی ین راستا،ااست. در  وردههایی را به وجود آ دغدغه

مـبهم    مـه ملغ«و » ها هینظراستفاده سازنده از سایر «کند که بین  اشاره می» در باب طبیعت«و رساله  6به اپیکور

ترکیـب نـام   » بـد «و » خـوب «ي از دو معنا ، او. از این روشود یم قائلتمایز » هاي با منشأهاي متفاوت از ایده

  برد. می

 زیـ چ چنـد  ایـ  دو 7آمیخـتن «بـه   آن)  گسـترده  مفهـوم  (در» integration« اصـطالح در این پژوهش 

، 1999، 9؛ هالندرز278، 2001، 8(تلینگز اشاره دارد» باشدجدید (نظریه)  چیز کی جهینت که (مفهوم نظري)

اجزاي ترکیب جدید از «اند که  نامیده» ترکیب سازوار«) این نوع ترکیب را 1389باقري و همکاران ( .)483

                                                
1 . grand theory 
2 . Dahl 
3 . Eclecticism 
4 . integration 
5 . Donini 
6 . Epicurus  
7 . combination 
8 . Tellings 
9 . Hollanders 
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ترکیـب  «را به معنـاي  » eclecticism« نیز پژوهشگراناز ). برخی 219» (.وحدتی ارگانیک برخوردار باشند

به سازواري در  این پژوهش با پذیرفتن دو تعریف اخیر، در پرداختن ابراین، دربناند.  در نظر گرفته» التقاطی

  است. گرفته شدهبهره » ترکیب التقاطی«و » ترکیب سازوار«اصطالح دو از  هاي ترکیبی نظریه

) و بـاقري و همکـاران   2001در حوزه تعلیم و تربیت و از جمله فلسفه تعلـیم و تربیـت نیـز تلینگـز (    

هـاي   ه پژوهشگرانی هستند که نسبت به خطـر پـیش روي ترکیـب و بـه هـم آمیخـتن نظریـه       ) از جمل1389(

خـالف  هـاي مختلـف و چـه بسـا م     اهمگن پارهآمیختن نر ب«و » التقاط«مختلف علمی و فلسفی، گرفتاري در 

اند تا در مشخص کردن مـرز میـان ترکیـب التقـاطی و ترکیـب سـازوار        هشدار داده و تالش نموده» ها نظریه

انـد و کمتـر    هاي علمی پرداخته هر چند این پژوهشگران به بحث از ترکیب نظریه. هایی را ارائه دهند الكم

انـد، بـا    هاي حوزه فلسفه تعلیم و تربیت) به میـان آورده  هاي فلسفی (و به طور خاص دیدگاه سخنی از نظریه

مورد اشاره این پژوهشـگران   يها اماستلزبرخی از شرایط و  محدود ساختنمقاله با این این حال نگارندگان 

و ارزیابی میزان  »ترکیب سازوار«و » ترکیب التقاطی«الگویی را در تعیین مرز نسبی ، و افزودن مواردي چند

بـر اسـاس   انـد تـا   سـپس تـالش کـرده    .اند سازواري نظریه ترکیبی در قلمرو فلسفه تعلیم و تربیت ارائه نموده

» سند تحـول بنیـادین در آمـوزش و پـرورش کشـور     «موردي، سازواري الگوي پیشنهادي به صورت مطالعه 

بـا  » مبانی نظري تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمـومی جمهـوري اسـالمی ایـران    «(بخش اول 

  را ارزیابی کنند.») فلسفه تربیت در جمهوري اسالمی ایران«عنوان 
  

  تیو ترب میدر فلسفه تعل یبیترک هینظر يسازوار یابیارز الگوي پیشنهادي براي

علمـی، بـاالتر بـودن     يهـا  هیـ نظرها در فلسفه تعلیم و تربیت در مقایسه بـا   هاي نظریه یکی از ویژگی

حوزه تعلیم و تربیت، از نوع دانـش مرتبـه اول هسـتند،     يها هینظرعلمی از جمله  يها هینظرهاست.  مرتبه آن

مرتبـه دوم بـه حسـاب     هـا  هیـ نظره مضاف، در مقایسه با ایـن  به عنوان فلسف فلسفه تعلیم و تربیت که یحالدر 

د کـه در  شـون  در بحث از مبانی، عالوه بر مبانی فلسفی دسته دیگري از مبانی مطـرح مـی   ،آید. از این رو می

از  ،پـژوهش ایـن  قرار خواهند گرفـت. در  » تعلیم و تربیت 1فلسفه فرا«یا » فلسفه تعلیم و تربیت  فلسفه«حوزه 

هاي سطح مبنایی (سخت هسـته)   فرض شود که بخش مهمی از پیش یاد می» فلسفی مبانی فرا«عنوان ها به  آن

در فلسـفه تعلـیم و تربیـت را    » غیـره  ماهیت فلسفه، روش و رویکرد، کارکرد فلسـفه و «دهند و  را تشکیل می

» فلسـفه تعلـیم و تربیـت   «نیـز نسـبت بـه    » فلسفه تعلیم و تربیـت   فلسفه«دهند. در این معنا،  مورد توجه قرار می

تـوان   نماید این دسته را می ) اشاره می1385ه رشاد (کچنان عالوه بر این،آید.  دانش مرتبه دوم به حساب می

                                                
1. metaphilosophy or philosophy of philosophy 
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چنـین بـه نظـر     .شـوند  نامیده مـی » فلسفه مضاف مضاعف«اصطالح در از نوع معارف درجه سوم دانست که 

) و بـاقري و  2001در الگوهاي پیشـین از جملـه تلینگـز (   آید که به علت مغفول ماندن این دسته از مبانی  می

در مجموعه مراحل ترکیـب  » فلسفی مبانی فرا« ، توجه بهالزم اصالحی هاينکته)، یکی از 1389همکاران (

. فلسفه تعلیم و تربیت و در نتیجه مراحـل بررسـی سـازواري نظریـه ترکیبـی در ایـن حـوزه اسـت         يها هینظر

توجــه بــه رویکردهــاي  ،فلســفه تعلــیم و تربیــت شناســی فــرا انی مهــم در روشیکــی از مبــعــالوه بــر ایــن، 

نیز در الگوهاي پیشین تا حد زیـادي مـورد غفلـت قـرار      ویژگیاست. این » پراگماتیک«و یا » پارادایمیک«

 ییهـا  اشاره) 1389 ،گرفته است، هر چند گاه به طور ضمنی و خفیف (به ویژه در الگوي باقري و همکاران

  توجه شده است. نیزلذا، در الگوي پیشنهادي این پژوهش به این وجه شده است. به آن 

هـاي مبـدأ و نظریـه     یکـی از سـطوح نظریـه    هاي علمی در بحث نظریهاین است که نکته مهم دیگر 

فلسفی (و البتـه فلسـفه تعلـیم و     يها هینظرپردازد. در نتیجه در  ها) می ترکیبی به حوزه عمل و روش (تکنیک

هم در سطوح ترکیـب و هـم در آزمـون نظریـه      ،) بحث از چنین سطحی موضوعیت ندارد. از این روتربیت

تـوان   فلسفی موضوعیت نخواهـد داشـت. البتـه در یـک معنـا مـی       هاي نظریهکاربرد عملی و روشی  ،ترکیبی

کشـیده   به ترتیب یک سـطح بـه بـاال بـر     گانه سهسطوح  ،فلسفه تعلیم و تربیت يها هینظرچنین گفت که در 

  فلسفی در سخت هسته، مبانی فلسفی در سطح تبیینی قرار خواهند گرفت. یعنی مبانی فرا ،شوند می

) و باقري و همکـاران  2001هاي تلینگز ( پژوهش با الهام از تالشاین مطرح شده،  مباحثبر اساس 

هاي فلسفه تعلیم و تربیت  ها، الگویی را براي ارزیابی سازواري نظریه روند ترکیب نظریه بر اساس) و 1389(

بررسـی رویکـرد   ) 2؛ بررسی هـدف ترکیـب   ) 1گیرد:  پیشنهاد نموده است که چهار گام اصلی را در بر می

نگري و تعیین درجه سازواري فلسـفه تعلـیم    باهم) 4؛ و ها بررسی روند گزینش و ترکیب نظریه) 3؛ ترکیب

  .شود یمپرداخته احل هر یک از مر کوتاهدر ادامه به شرح  و تربیت ترکیبی.

  

فلسـفی   هـاي  را بـه آمیخـتن نظریـه    نندگانک  بیترکنیازي که س در نخستین گام، احسا -گام اول

رود، به عنوان معیـاري بـراي ارزیـابی     تعلیم و تربیت ترغیب نموده است و انتظاري که از حاصل ترکیب می

 يچـه انتظـار   بیـ از ترک« ن اسـت کـه  ایـ  سـؤال مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در اینجا  بعديدر مراحل 

 ایـ را پوشش دهد  قلمرو/ چند کی دیبا یبیترک هینظر د؟یایبر ب ياز پس چه کار دیبا یبیترک هینظر م؟یدار

  ).286، 2001 نگز،ی(تل» چند بعد را؟ /کی

بـه  را » هـا  تبـاین پـارادایم  «) از جمله پژوهشگرانی است که پرداختن به 1999( هوالندرز -گام دوم

بـه چگـونگی    اونندگان ناگزیر از پرداختن به آن هستند. هـر چنـد   ک  کند که ترکیب معرفی می ن بحثیعنوا
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تـوان ایـن ایـده را در سـامان دادن بـه الگـوي        ، اما مـی کند ینماي  ورود این بحث به الگوهاي ترکیب اشاره

ت زیـادي در قضـاوت   در گام دوم الگوي پیشنهادي کـه اهمیـ   ،به کار گرفت. از این رو نظري این پژوهش

نندگان در روند ترکیب ک  صریح یا ضمنی ترکیب 2/ رهیافت1درباره سازواري نظریه ترکیبی دارد، رویکرد

  ». رویکرد/رهیافت پراگماتیک«یا » رویکرد/رهیافت پارادایمیک« از عبارتندکه  دشو میتعیین 

بـه عنـوان   » پارادایم«ر گرفتن در سطح اول، با در نظ .توان دو سطح در نظر گرفت براي این گام می

بینـی   بـا جهـان   ییهـا  هیـ نظرکـه   کنـد  تعیین مـی  کننده هاي بنیادین)، ترکیب جهان بینی (نظامی از باورداشت

هاي مختلف براي  بینی متعلق به جهان يها هینظرسازگار را مورد توجه قرار دهد (رویکرد پارادایمیک) یا از 

  توجه به هدف و انتظار از ترکیب بهره گیرد (رویکرد پراگماتیک). سامان دادن به نظریه ترکیبی خود با 

هاي یـک   متعلق به یکی از رهیافت يها هینظر فقطگیرد که  کننده تصمیم می در سطح دوم، ترکیب

هاي گوناگون یک پـارادایم   رهیافت يها هینظرپارادایم را مورد توجه قرار دهد (رهیافت پارادایمیک) یا از 

اسـتفاده   ن به نظریه ترکیبی خود با توجه به هدف و انتظار از ترکیب (رهیافـت پراگماتیـک)  براي شکل داد

  هاي مذکور بایستی مراحل گام سوم را مورد توجه قرار داد. . متناسب با هر یک از رویکردها/ رهیافتکند

  لـه مرحچهـار   و شـامل  پـردازد  هـا مـی   این گام به بررسی روند گزینش و ترکیب نظریـه  -گام سوم

ضمنی رویکـرد و رهیافـت پارادایمیـک را پذیرفتـه باشـد، هـر       ا کننده به طور صریح ی اگر ترکیب .باشد یم

چهار مرحله باید در ارزیابی سازواري مورد توجه قـرار گیرنـد. امـا در صـورت اتخـاذ رویکـرد و رهیافـت        

یابی نظریه ترکیبی بپردازد. نکتـه  سایر مراحل به ارز بر اساسپراگماتیک، باید مرحله اول را نادیده گرفته و 

و  نشدهمحو  کامالًهاي اولیه  در طی فرآیند ترکیب، نظریه«که است  که تلینگز  به آن اشاره دارد این مهمی

ی نداشـته  تمانند. اگر دست نخورده بمانند، بدین معناست که اساسـاً ترکیـب ضـرور    میندست نخورده باقی 

 ).286، 2001(» اسـت نـه ترکیـب!   » 3انحـالل و تصـفیه  «ورت گرفتـه  ند، آنچه صشواست و اگر کامالً محو 

هـایی از   آیـا نشـانه   دهـد نشـان  کـه   سـی کنـد  ترتیب الگوي ارزیابی نظریه ترکیبی باید شواهدي را برر نیبد

 شود یا خیر. هاي قبل از ترکیب یافت می یهنظر

                                                
عالمان و متخصصان در پیدایی نظریه یا اندیشه معینی  از ش جمعیست از زاویه دید و نگرا عبارت )Approach(رویکرد  . 1

  ).68، 1385ها و مسائل فلسفی (خسروپناه،  مانند رویکرد فیلسوفان حکمت متعالیه به نظریه
زاویه و افق و دامنه دید و نگرش شخصی عالمان و پژوهشگران در پیدایی نظریه یا «عبارت است از  )Attitude( رهیافت . 2

  ).69، 1385شه معینی مانند رهیافت فلسفی شهید مطهري در اندیشه دینی (خسروپناه، اندی
3.  liquidation 
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فلسـفی و فلسـفی    مبانی فرا ینخوا هممیزان توافق و « توان یم در مراحل چهارگانه این گام به ترتیب

زبـان در نظریـه ترکیبـی و میـزان     ا فروجود وجود یا عدم «، »هاي فلسفه تعلیم و تربیت مبدأ هر یک از نظریه

ابعاد و مقایسـه بـا سـاختار     هاي مبدأ از نظر دامنه و ار نظریهبررسی ساخت«، »هاي مبدأ تناسب آن با زبان نظریه

فروکاهش، سنتز، الحـاق افقـی و الحـاق    « ترکیب یعنی چهار صورت توان یم(براي این گام  »نظریه ترکیبی

بررسی محتواي قلمروها و ابعاد نظریـه ترکیبـی و مقایسـه بـا سـاختار      « و در نهایت، )تصور نمود را »عمودي

دومین مرحله ایـن   مرحله قبل، را مورد توجه قرار داد.هاي ترکیب  با در نظر گرفتن صورت» هاي مبدأ نظریه

» هـاي مبـدأ   زبـان در نظریـه ترکیبـی و میـزان تناسـب آن بـا زبـان نظریـه        ا وجود یـا عـدم فـر   «ام به بررسی گ

زبـان) بسـتگی دارد. در صـورتی کـه     ا پردازد. سازواري در این مرحله به میزان تحقق زبان مشـترك (فـر   می

ارهـاي هـر نظریـه فـارغ باشـد،      زبـانی کـه از هنج  ا هاي متفاوتی باشند، فر از پارادایمبرگرفته مبدأ  يها هینظر

نگـري   بـاهم  آخـر یعنـی  در گـام   اسـت.  مناقشـه ممکن نخواهد بود. در نتیجه سازواري چنین ترکیبی محـل  

آورد. در ایـن   به دستتوان سطح سازواري نظریه ترکیبی را  ها و مراحل پیشین می هاي گام مجموع ارزیابی

 يسـازوار  یبررس يشنهادیپ يالگو) 1. شکل (رفتها مورد بررسی قرار خواهد گ ها و تعارض سطح تفاوت

  .دهد یمرا نشان  تیو ترب میفلسفه تعل یبیترک هینظر
  

  

  تیو ترب میفلسفه تعل یبیترک هینظر يسازوار یبررس يشنهادیپ يالگو :1شکل 
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تحـول   ید ملسن» جمهوري اسالمی ایران تیفلسفه ترب« يسازوار یبررس مطالعه موردي:

  آموزش و پرورش نیادیبن

سـند تحـول   «الگوي پیشنهادي به صورت مطالعه موردي، سازواري بر اساس در ادامه تالش شده تا 

قـرار   بررسـی مورد ») فلسفه تربیت در جمهوري اسالمی ایران«(بخش » بنیادین در آموزش و پرورش کشور

بـه  ») فلسفه تربیت در جمهوري اسـالمی ایـران  «گیرد. سند ملی تحول آموزش و پرورش کشور (و از جمله 

ــان  ــدگاناذع ــه کنن ــ« ،آن تهی ــات و    اســت »یتلفیق ــه مطالع ــین مجموع ــند و همچن ــات پشــتیبان س از مطالع

). 10، 1390در کشور (از جمله شوراي عـالی انقـالب فرهنگـی،   هایی که پیش از آن در این حوزه  پژوهش

  صورت گرفته است. 

برخـی از   حاصـل » فلسـفه تربیـت در جمهـوري اسـالمی ایـران     «دهد که  پژوهش نشان میاین نتایج 

آن از جملـه   اسـت کـه   پردازي فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی در ایران نظریه مربوط بههاي  پژوهش نیتر مهم

درآمدي بر فلسفه تعلیم و «) و 1386ي، علم الهد» (فلسفه تعلیم و تربیت رسمی از دیدگاه اسالم«به  توان یم

لذا، ). 30، 1390(شوراي عالی انقالب فرهنگی، ) اشاره نمود1387باقري، » (جمهوري اسالمی ایران تربیت

هاي مبدأ براي تـدوین فلسـفه    ) به عنوان نظریه1387) و باقري (1386علم الهدي (مطالعات ، در این پژوهش

بـر   .1ورت گرفتـه اسـت  ها ص و بررسی سازواري بر اساس آن تعلیم و تربیت اسالمی ترکیبی سند تلقی شده

شامل چهار گام اصلی » فلسفه تربیت در جمهوري اسالمی ایران«اساس الگوي پیشنهادي، بررسی سازواري 

  از:  عبارتنداست که 

 »فلسفه تربیت جمهوري اسالمی ایران«بررسی هدف ترکیب در  )1

 »نفلسفه تربیت جمهوري اسالمی ایرا«بررسی رویکرد/ رهیافت ترکیب در  )2

ــ  )3 فلســفه تربیــت «هــاي مبــدأ (از نظــر سـازواري ترکیــب) در   د گــزینش و ترکیــب نظریـه بررسـی رون

 »جمهوري اسالمی ایران

  »فلسفه تربیت جمهوري اسالمی ایران«نگري و تعیین درجه سازواري  باهم )4

  

  :شوند یمشرح داده ها در ادامه  هر یک از این گام
  

                                                
االسالم دکتر علیرضا صادق زاده قمصري نیز  اطمینان از این امر عالوه بر شواهد موجود، با تایید مسئول تدوین سند، حجه .1

 همراه شده است.
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  »می ایرانفلسفه تربیت جمهوري اسال«بررسی هدف ترکیب در  -گام اول

مطـرح  براي ترکیـب  به طور آشکار و ضمنی نندگان ک  هدف و ضرورتی که ترکیببر در این گام 

بـر ایـن    مـورد نظـر قـرار گیـرد.    تواند به عنـوان مـالك    میبندي نهایی  در جمع که شود یمتمرکز اند،  نموده

در نظر گرفتـه   يمثابه منشور به یاد شدهسند  ينظر یمباندهد که  ، بررسی سند تحول بنیادین نشان میاساس

 یرسـم  یـت و ترب یمدر نظام تعل یاسناد تحول یدو تول ها یزير برنامه ها، گذاري یاستس یتمام يمبنا«که  هشد

گیـري   جهـت ، تـدوین فلسـفه تعلـیم و تربیـت بـا      . لـذا قرار خواهد گرفـت  »یرانا یاسالم يجمهور یعموم

فلسفه تربیت جمهوري اسالمی «حاصل آن  وتلقی شده  جامعه اسالمی مهم اسالمی و در نظر گرفتن شرایط

منسـجم و   یکپارچـه، وار،  نظـام « یقتـی سند به عنوان حق، این مجموعهدر بخش دیگري از  بوده است.» ایران

بـه  کشـور   یـت و ترب یمگذشـته تعلـ   هـاي  یباز آس یاريبس است که شدهعنوان  وشده در نظر گرفته » متوازن

هاي مشابه در  در این گزاره و گزاره .)1390ي عالی انقالب فرهنگی،شورا( دارارتباط د ینگاه ینفقدان چن

  قابل تأمل است.» وارگی نظام«و » سازواري«، »انسجام«هاي  سند، تاکید بر واژه

 ، برطـرف نمـودن خـأل   سـند » فلسفه تربیت جمهوري اسالمی ایران«تدوین هدف از به طور خالصه 

هـاي کـالن و خـرد     ریـزي  گذاري و برنامـه  یت اسالمی پشتیبان براي سیاستناشی از فقدان فلسفه تعلیم و ترب

هاي صـورت گرفتـه قبلـی ناکـافی تلقـی       تالش کهآنجااز  است. نظام آموزش و پرورش کشور معرفی شده

تـوان هـدف    جامعـه ایـران را مـی    شـرایط تعلیم و تربیت اسالمی سازوار و متناسب بـا   فلسفه اند، تدوین شده

  . 1شمردبرام اصلی این اقد

  

  »فلسفه تربیت جمهوري اسالمی ایران«بررسی رویکرد/ رهیافت ترکیب در  -گام دوم

هـاي مبـدأ    بـه ترکیـب نظریـه    تدوین کنندگان سـند در این مرحله، در دو سطح، رویکرد و رهیافت 

. بررسی گیري شود هاي بعدي الگو تصمیم قرار گرفته است تا بر اساس آن نسبت به تعیین گام بررسیمورد 

جهـان بینـی و   «صریح و گاه به صورت ضمنی،  صورتن است که در سند، گاه به آ بیانگررویکرد ترکیب 

تربیـت جمهـوري    فلسـفه  تحول بنیـادین و از جملـه   کل سندبه عنوان جریان حاکم بر » نظام ارزشی اسالمی

یکی اساس اذعان شده که  بر همین ).1390شوراي عالی انقالب فرهنگی، ایران شناخته شده است ( اسالمی

 ان بـ آو منطبـق سـازي    يگیري نقادانـه از تجـارب و دسـتاوردهاي دانـش بشـر      بهره«حاکم بر سند  اصولاز 

                                                
اسـالم و معـارف آن، اجتهـاد ژرف و جـامع،      ت،یـ اصالت فرهنـگ و ترب «همچون  یاصول. مقرر بوده است که در این روند،   1

) 19-17، 1390(شـوراي عـالی انقـالب فرهنگـی،      »کپارچـه یجـامع و متـوازن و    تیو ترب ،ینگاه تمدن ،یگفتمان انقالب اسالم

  رعایت شوند.
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به عدم تعارض این دستاوردها بـا سـخت هسـته نظریـه     ه ک است» هاي الهی و اسالمی و نیازهاي بومی ارزش

» رویکرد پارادایمیـک «وان ادعا نمود در سطح اول ت می ،از این رو .ترکیبی (جهان بینی اسالمی) توجه دارد

 ياز خردورز یريگ به بهره کنندگان نیتدووم، در سطح داما، بوده است.  تدوین کنندگان سندمورد توجه 

رشـته   یاز مجموعـه مباحـث تخصصـ    فادهسو و اسـت  یکجامعه از  ختگانیعموم فره هايو نظر یشمنداناند

 یاسـالم  یکـرد کـه بـا رو   يخصـوص آثـار  بـه  ( یتـی معاصر ترب یلسوفانف يها یدگاهو د یتتربتعلیم و فلسفه 

تـوان   مـی  یبـه نـوع   ضمن تأیید پارادایمیک بودن سطح اول،که  دارنداشاره  ،از سوي دیگر اند) شده فیتأل

 یـل از سند بر تحل یگريد هاي در بخشبا این حال،  در سطح دوم داللت داد. یکیپراگمات یکردبه روآن را 

 بـه اسـتناد آن    . بـه نحـوي کـه   شده است اي ید ویژهتاکیی صدرا یهحکمت متعال یروانپ هاي یدگاهد یرو تقر

از نـوع  نیـز   تعلـیم و تربیـت را  فلسـفه   يهـا  هیـ نظر یـب در ترک (رهیافـت)  سـند  دومسـطح   یکـرد رو تـوان  یم

) از نـوع  . در نتیجه ترکیب صورت گرفته در سند در هر دو سطح (رویکرد و رهیافـت دانست »یمیکپارادا«

   .بوده است» پارادایمیک«

  

فلسـفه  «هاي مبدأ (از نظر سـازواري ترکیـب) در    بررسی روند گزینش و ترکیب نظریه -گام سوم

  »تربیت جمهوري اسالمی ایران

در این مرحله با توجه به پارادایمیک بودن رویکـرد و رهیافـت ترکیـب، رونـد گـزینش و ترکیـب       

  مورد کاوش قرار خواهند گرفت: ه هاي مبدأ طی چهار زیر مرحل نظریه

هـاي مبـدأ بـا     فلسـفی و فلسـفی نظریـه   ا ها و مبانی فـر  الف) بررسی میزان توافق و هماهنگی مفروضه

  : »)جمهوري اسالمی ایران یتفلسفه ترب«یکدیگر (و همچنین با 

در این مرحلـه بـا پـیش فـرض گـرفتن رویکـرد و رهیافـت پارادایمیـک در طـی ترکیـب، از میـان            

فلسـفه، دیـن و فلسـفه تعلـیم و     «هاي مبدأ بـه   فلسفی و فلسفی نوع نگرش سند و نظریها ها و مبانی فر وضهمفر

درآمدي بـه فلسـفه تعلـیم و تربیـت     «در ) 1387( ، باقريراستادر این  مورد بررسی قرار گرفته است.» تربیت

» سـاختار و روش «ن فلسفه به مثابه مبدأ، با در نظر گرفت يها هینظربه عنوان یکی از » جمهوري اسالمی ایران

وجهه فلسفی فلسفه تعلـیم و تربیـت را بـه صـورت حـداقلی در نظـر گرفتـه اسـت و بـا چنـین مقصـودي، از            

روش اسـتنتاجی بـه صـورت قیـاس عملـی (الگـوي بازسـازي شـده         «، »تحلیل و تفسـیر مفهـومی  «هاي  روش

در پـی ترسـیم    یـاد شـده  نظریه ) 1387زعم باقري (به  .تاس گرفتهبهره » تحلیل (شبه) استعالیی«و » فرانکنا)

جمهوري اسالمی ایران، متعهد بـه  «خطوط اصلی فلسفه تعلیم و تربیت براي جمهوري اسالمی ایران است و 

بـا ایـن فـرض و بـا     . او »هـاي اسـالمی   دین اسالم و متون رسمی آن است و نه نظام فلسفی خاصـی از فلسـفه  
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محتواي الزم بـراي تـدوین فلسـفه تعلـیم و      نیتأمرا به عنوان تنها منبع  »متون اسالمی«دغدغه حفظ اصالت، 

هاي تعلـیم و تربیـت اسـالمی و غیـر      ها و فلسفه در نتیجه در مقام محتوا به فلسفه .دهد تربیت اسالمی قرار می

ثـر  تـوان ا  در نظریه فلسفه تعلیم و تربیـت تـدوین شـده توسـط بـاقري نمـی       ،د. از این روکنن نمی توجهیآن 

   ها یا فیلسوفان اسالمی یافت. مشهودي از فلسفه

گیري حداکثري از  در تدوین نظریه اسالمی تعلیم و تربیت به بهره) 1386(علم الهدي  عالوه براین،

فلسفه و فلسفه تعلیم و تربیت روي آورده و در تدوین نظریه فلسـفی تعلـیم و تربیـت از فلسـفه هـم بـه مثابـه        

با توجه به تنوع تفسیرها از دیدگاه اسـالمی، حکمـت متعالیـه     اوش بهره گرفته است. محتوا و هم به مثابه رو

هاي تربیتی و رشـد نظریـه اسـالمی     و اصیل براي استنباط داللت دار نظامرا به عنوان دستگاه فلسفی منسجم، 

لیـه اتخـاذ و   مبانی فلسـفه تعلـیم و تربیـت از اصـول اساسـی حکمـت متعا      «... کند.  تعلیم و تربیت انتخاب می

شواهد متالئم با آن از قرآن کریم با استفاده از تفسیر صدرالمتالهین و تفسیرهاي سازگار با حکمت متعالیـه،  

هـاي متنـوع تحقیـق     بـه کمـک روش   یـاد شـده  هاي تربیتی مبـانی   نظیر المیزان و تسنیم، گردآوري و داللت

رویکـرد   ،در باب روش علم الهدي ، شاره شده که اکچنان ).62-61 ،1386علم الهدي، » (.دشو استنباط می

، پذیرفته و به تأسی از مالصدرا انحصـار روش  دیآ یمبه شمار هاي حکمت متعالیه  که از ویژگی را ترکیبی

اسـتنتاج  «هـاي متنـوعی چـون     شناختی از روش با فرض گشودگی روش لذا، .شناختی را مردود دانسته است

شیوه تفسیري (به ویژه شیوه پرسـش از  «، »هاي تحقیقات تجربی یافته گیري از روش تجربی و بهره«، »منطقی

   .است هگرفتبهره » ارجاع فرع به اصل یا محکم«و » تلفیق«، »اي تحلیل گزاره«، »تحلیل مفهومی«، »متن)

در تعریـف و کـارکرد فلسـفه در فلسـفه تعلـیم و تربیـت و همچنـین         فـوق مقایسه نگرش دو نظریـه  

توجـه هـر    ماننـد شناسی ( در روش وجوه مشترك رغم برخیکه به  دهد ها نشان می شناسی آن بررسی روش

هـا وجـود دارد    نظـر آن د مـور شناسـی   هاي اساسی در کارکرد فلسـفه و روش  دو به تحلیل مفهومی)، تفاوت

توان مبانی  به طوري که نمی)، شناسی ترکیبی مالصدرا (تفاوت اساسی الگوي بازسازي شده فرانکنا با روش

  را با هم موافق دانست. یاد شدهفلسفی ا رف

یعنی تعریف فلسـفه تعلـیم و تربیـت بـه      یاد شدهفلسفی دو نظریه ا ز مبانی فردر مقایسه یکی دیگر ا

 یاسـالم  تیـ ترب و میتعلـ  فلسفه هاربدر يباقر طور عام و فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی به طور خاص، دیدگاه

 منظـر  از آن بـه  دادن سـامان  و یاسالم تیترب و میتعل به ستنینگر« هک کرد خالصه ن صورتیبد توان یم را

 در موجـود  يها دستورالعمل و ها هیتوص انیب به که است آن نگرش نوع نیا یژگیو …تیترب و میتعل فلسفه

 انیـ م يوندیپ تر، قیعم ینگاه با تا است آن یپ در بلکه ،کند ینم بسنده تیترب و میتعل باب در یاسالم متون
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ایـن   ).3 ،1387 ،يبـاقر ( ».سـازد  برقـرار  یـاد شـده   يهـا  دسـتورالعمل  و ها هیتوص و یاسالم شهیاند يها انیبن

تعریف که برآیند رویکرد باقري به فلسفه و دین است به نـوعی فلسـفه تعلـیم و تربیـت را بـه عنـوان سـامان        

هاي تربیتـی و بـرون یـابی     وصیههاي نظري ت هاي تربیتی متون دینی و استخراج بنیان دهنده ساختاري دیدگاه

بـا توجـه بـه    ) 1386(علـم الهـدي   ، کـه  یدر حـال  نمایـد.  ارچوب دین معرفی میهها در چ برخی از این بنیان

، فلسفه تعلیم و تربیت را در هرمی معرفتـی در  است نظر گرفتهشناختی و محتوایی که در  گستره وسیع روش

در تعریـف فلسـفه تعلـیم و تربیـت      او .گیرد یه تربیتی در نظر میذیل فلسفه (جهان بینی) و به عنوان بنیان نظر

از فلسـفه تعلـیم و تربیـت را مـورد توجـه       یمختلف هايکند و تعبیر را اتخاذ می» رویکرد ترکیبی«اسالمی نیز 

رویکـرد  » (.کنـد  هاي انسـان را تبیـین مـی    ویژگی«اي از تعلیم و تربیت که  شاخه به از جمله که دهد قرار می

 میبرنامـه و تنظـ   نیدر تـدو «فلسـفه علـوم تربیتـی)،    » (.نمایـد  مطالعات علوم تربیتی را هـدایت مـی  «لی)، تحلی

تربیتـی را بـر پایـه اصـول      يها موضوعل و ئمسا«، ».رساند یکمک م یآموزش يها به نظام یاقدامات اصالح

ل مسایل تربیتی و تکمیـل  براي ح«رویکرد استنتاج)، » (.نماید فلسفی یک مکتب یا دستگاه فلسفی تبیین می

 انیـ م«رویکـرد هنجـاري) و در نهایـت    » (.نمایـد  و توسعه نظـام آموزشـی توصـیه و تجویزهـایی عرضـه مـی      

   .دنمای می، اشاره ».کند پیوند مناسب را برقرار می تیترب و میتعل عمل با فلسفه يها رشاخهیز مباحثات

یـژه فلسـفه تعلـیم و تربیـت اسـالمی) در دو      از مقایسه تعریف و کارکرد فلسفه تعلیم و تربیت (بـه و 

تر از تعریف ارائه شده توسط  ي وسیععلم الهدنظر د ورکه گستره تعریف م رسد نظریه مبدأ چنین به نظر می

  باقري است.

  

  : هاي مبدأ زبان سند تحول بنیادین و مقایسه آن با زبان هر یک از نظریها ب) بررسی فر

هاي  و واژه ها اصطالح بین حاکی از آن است کهم الهدي و باقري) هاي مبدأ (عل بررسی زبان نظریه

هـا بـه فلسـفه، فلسـفه      از رویکرد آن وجود دارد. این تفاوتاي  ها تفاوت عمده به کار گرفته شده توسط آن

 مطرحتعلیم و تربیت و به ویژه فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی تأثیر پذیرفته است. نظریه فلسفی تعلیم و تربیت 

و  هـا  اصطالحعلم الهدي متأثر از زبان فلسفی حکمت متعالیه مالصدرا به طور خاص است و از  توسطشده 

براي بیان مبانی فلسفی خـود بهـره گرفتـه    » الوجود و تشکیک الوجود، ممکن وجود، واجب«هایی چون  واژه

 برد یمبهره   ها روایتریم و است. در حالی که باقري از زبانی نزدیک به ادبیات متون دینی، به ویژه قرآن ک

  .(مانند حیات طیبه)
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بـه  دهد که  نشان می» فلسفه تربیت جمهوري اسالمی ایران«به ویژه بخش  بررسی سند تحول بنیادین

زبان، در برخی موارد ا هاي تخصصی و تأسیس فر و واژه ها اصطالحرغم تالش صورت گرفته براي تعریف 

زبـانی  » زمینـه «بـدون توجـه بـه     بیشـتر شـده کـه    گرفتـه علم الهـدي بهـره    از ادبیات باقري و زمان همبه طور 

اصـطالح   بـه اسـتفاده از  تـوان   مـرتبط بـا آن بـوده اسـت. در ایـن بـاره مـی        يهـا  مفهـوم و  یاد شـده اصطالح 

نظریه علم الهدي، در مبناي دوم مبانی هستی شناسـی سـند اشـاره نمـود کـه در       تحت تأثیر، »الوجود واجب«

ه توسـط بـاقري در آن بـه کـار رفتـه      ی از فلسفه تعلیم و تربیت تدوین شدهای عبارتبناي اول که م بامقایسه 

). مقایسه این دسته از مبانی با دسته 40-39، 1390، زبان متفاوتی دارد (شوراي عالی انقالب فرهنگی، است 

زبـان و نـاموفق    ، بـه نـوعی تفـاوت   خـورد  یمـ کمتر به چشم در آن  یاد شده يها اصطالحوجود دیگري که 

  دهد.  زبانی مقتضی را نشان میا بودن سند در تدوین فر

ترتیـب  همـین  بـه  تـوان   هـاي پیشـین را نیـز مـی     نظریه در مقایسه بادر سند » تربیت«مفهوم تفاوت در 

). نکتـه  424، 1390شوراي عالی انقالب فرهنگـی، ت (ها مشهود اس تحلیل کرد که نمود آن در عنوان نظریه

تعلـیم  «از ترکیـب  » تربیت«خالف متن اصلی آن، به جاي اصطالح ه سند برکه در مقدماست  اینقابل توجه 

داللـت  گـذاران   ، ناظر علمی پژوهش و سیاستبین تدوین کنندگانعدم توافق  براستفاده شده که » و تربیت

  دارد.

فلسـفه  ر نظریـه ترکیبـی (  هـا بـا سـاختا    هاي مبدأ از نظر قلمرو و ابعـاد و مقایسـه آن   ج) بررسی ساختار نظریه

  :) و تعیین نوع ترکیب صورت گرفتهرانیا یاسالم يدر جمهور تیترب

 یاساسـ  یمبـان «از عناصـر  در سـند تحـول بنیـادین     »رانیا یاسالم يدر جمهور تیفلسفه ترب«بخش 

 یمبـان «سـند،   تـدوین کننـدگان  بنا به اذعـان   شده است. لیتشک »تیترب یو چگونگ ییچرا ،یستیچ ت،یترب

 يهـا  دگاهید ریو تقر لیتحل« ،»1ینیمنابع معتبر د«از  یو فلسف ینیمدلل د يها به عنوان گزاره »تیترب یاساس

در  نیشیپ قاتیمراجعه به تحق«و )» ییصدرا هیحکمت متعال روانیپ ژهیمسلمان (به و لسوفانیف نیمشهور در ب

متناسب با مباحث « ،سپس. شده استبندي  و دسته گزینش »یاز منظر اسالم تیترب یفلسف یمبان نییتب نهیزم

 یها اقـدام نمـوده و برخـ    آن يو باهم نگر صینسبت به تلخ ،یاساس یبه مبان یبیترک یبا نگاه ت،یفلسفه ترب

 »را ابـداع و پـردازش   تیـ ترب نـد یفرآ مربـوط بـه   يهـا  مفهـوم  ایـ ها استنتاج و  عام را از آن يدیکل هاي مومفه

 انیم یارتباط مفهوم ینوع جادیبا ا«در مرحله بعد،  .)33-32، 1390فرهنگی، شوراي عالی انقالب( اند کرده

                                                
روشمند عالمان مسلمان در  یه هايانی(ب یمعارف اسالمو سنت معتبر،  میبرگرفته از قرآن کر یاسالم میتعال«ست از ا . عبارت ١

  ).32، 1390(شوراي عالی انقالب فرهنگی،» )یاسالم میتعال ریمقام شرح و تفس
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نقـش   نیـی آن، تب يهـا  یژگـ یو و تیـ ترب فیدر خصوص تعر -نظرمورد  يها گزاره ،يدیکل يها مفهوم نیا

اسـتنباط و   -تیـ حـاکم بـر ترب   یاصـول کلـ   انیـ و ب نـد یفرآ نیـ و مـوثر در ا  میو عوامل سه تیترب هاي رکن

  .آید یکار به شمار م یبخش اصل ییمحتوا اظمرحله از لح نی. انددش» استنتاج

پایـه عناصـر دیگـر ایـن بخـش و دیگـر        »1تیـ ترب یاساسـ  یمبـان «با این توصیف، از آنجا که عنصر 

هاي مبدأ و نظریه ترکیبی از نظـر قلمـرو و ابعـاد بـر      دهد، بررسی ساختار نظریه هاي سند را تشکیل می بخش

ها نیـز هسـت. بررسـی سـاختاري      گرفت و نتایج حاصله قابل تعمیم به سایر بخش اساس آن صورت خواهد

در پـنج دسـته    »ه تربیـت در جمهـوري اسـالمی ایـران    فلسف«دهد که مبانی اساسی تربیت مندرج در  نشان می

مبانی هستی شناختی، مبانی انسان شناختی، مبانی معرفت شناختی، مبانی ارزش شناختی و مبانی دین «اصلی 

هـاي ایـن    »قلمـرو «تـوان   ها را می که آن )38، 1390شوراي عالی انقالب فرهنگی،(اند  مطرح شده» ناختیش

  نامید.» بعد«بخش از سند و هر یک از مبانی ذیل این قلمروها را 

هـاي مبـدأ در بخـش مبـانی      سـاختار نظریـه   کـه  دهـد  یمـ نشان ) 3مقایسه صورت گرفته در جدول (

تقسـیم فلسـفه بـه    «ه ) بـا ایـن اسـتدالل کـ    1386ه علم الهدي (کترکیبی ندارد. چنانکاملی با نظریه  یخوان هم

و » ی در آثار فیلسوفان مسلمان سـابقه چنـدانی نـدارد   ارزش شناسشناسی، معرفت شناسی و هاي وجود حوزه

هاي معرفت شـناختی و ارزش   ی با بررسیوجودشناختاین نکته که در آثار کالسیک فلسفه اسالمی مباحث 

، وجـود بنیـادین حکمـت متعالیـه (شـامل      هـاي  مفهـوم به جاي مبانی فلسفی بـه توصـیف    ،اند ختی آمیختهشنا

بندي صـورت   توان دسته می ،با اغماض ،) پرداخته است. از این روارزشو  علم، انسان، عالَم، الوجود واجب

  بندي قلمروهاي نظریه ترکیبی تطبیق داد. را با دسته ها مفهومگرفته از این 

» 3و مبـانی نـوع    2، مبـانی نـوع   1مبانی نـوع  «) در تقسیم بندي مبانی به 1387متفاوت باقري ( شرو

اساسی تعلـیم و تربیـت    يها هدفهاي  تعیین ویژگی«که در » 1مبانی نوع «نماید.  چنین تطبیقی را دشوار می

ی شناختی، انسـان شـناختی و   هست«هاي  اي از گزاره تأثیر دارند، مجموعه» و نیز ساختار مفهوم تعلیم و تربیت

اي از  تأثیرگذارنـد، مجموعـه  » تعیـین اصـول تعلـیم و تربیـت    «کـه در   »2مبانی نـوع  . «هستند» ارزش شناختی

نیـز  » 3مبانی نـوع  «کنند.  بیان می» انسان شناختی، معرفت شناختی و ارزش شناختی«ها را در سه دسته  گزاره

که خارج از قلمرو مورد نظر ایـن   باشند یمي تعلیم و تربیت ها هاي تجویزي و در حیطه روش از سنخ گزاره

                                                
مسلم و  يمعتبر و مقبول جامعه امور یو نظام ارزش ینیهستند که در جهان ب یو مدلل یفلسف يایقضا« تیترب یاساس یمبان.  1

  .)35، 1390،نقالب فرهنگی(شوراي عالی ا ».اند مفروض
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قلمروهـاي حـوزه مبـانی     تدوین کنندگان سند،توان نتیجه گرفت که  می ،گیرند. بر این اساس بحث قرار می

  اند. ارچوب سند، تطبیق و تصحیح نمودههبا چ یخوان همتعلیم و تربیت در نظریه باقري را براي 

در  معمـوالً «، کـه  »مبـانی دیـن شـناختی   «دهد قلمرو مربوط بـه   ی نشان میاز سوي دیگر بررسی کل 

(شـوراي  » پـردازد  یمـ هاي فلسفه دین و کالم جدید  هایی در حوزه فلسفه تربیت مورد توجه نیست، به گزاره

، این قلمـرو را  از این روهاي مبدأ به طور صریح وجود ندارد.  )، در نظریه38،  1390عالی انقالب فرهنگی،

  . 1به حساب آورد نظریه ترکیبی بر اضاف توان جزء یم

لسفه تربیـت جمهـوري   ف« يجمع بندي نتایج بررسی قلمروها و همچنین ابعاد زیرمجموعه هر قلمرو

سـاختار  مقایسـه   باشـد. » فروکـاهش و الحـاق افقـی   «تواند نشـان دهنـده صـورت ترکیـب      می »اسالمی ایران

  ) نشان داده شده است.1خالصه در جدول ( به طور س قلمروهابر اسا یبیترک هیمبدأ و نظر يها هینظر
  

 قلمروها اساس بر یبیترک هینظر و مبدأ يها هینظر ساختار سهیمقا: 1 جدول

  ها نظریه

  قلمروها

شوراي عالی انقالب 

  )1390( رهنگیف
  )1387( باقري  )1386(علم الهدي

  2و  1مبانی نوع   مفاهیم بنیادین فلسفی  مبانی اساسی تربیت

  مبانی هستی شناختی  مبانی هستی شناختی
  الوجود واجب وجود

  عالَم
  هاي هستی شناختی) (گزاره 1مبانی نوع 

  انسان  مبانی انسان شناختی  مبانی انسان شناختی
  هاي انسان شناختی) (گزاره 1مبانی نوع 

  : مبانی انسان شناختی2مبانی نوع 

  : مبانی معرفت شناختی2بانی نوع م  علم  مبانی معرفت شناختی  مبانی معرفت شناختی

  ارزش  مبانی ارزش شناختی  مبانی ارزش شناختی
  هاي ارزش شناختی) (گزاره 1مبانی نوع 

  : مبانی ارزش شناختی2مبانی نوع 

  ---   ---   مبانی دین شناختی  مبانی دین شناختی

  

فلسـفه تربیـت در جمهـوري    « هاي مبدأ از نظر قلمرو و ابعـاد و مقایسـه بـا سـاختار     د) بررسی محتوایی نظریه

  : »اسالمی ایران

                                                
نکته قابل تامل در این رابطه، شباهت این ساختار با فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی تدوین شده زیر نظر آیت اهللا مصباح یزدي   1

). البته قابل ذکر 1390نیز سخن گفته شده است (گروهی از نویسندگان، » الهیاتی«است که در آن ضمن مبانی مرسوم، از مبانی 

  ت که در مجموعه منابع سند، ذکري از این پژوهش به میان نیامده است.اس
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در این مرحله بر اساس صورت ترکیب مشخص شده، محتواي هر یـک از قلمروهـا و ابعـاد عنصـر     

(شامل مبانی هستی شناختی، مبـانی  » فلسفه تعلیم و تربیت جمهوري اسالمی ایران«در » مبانی اساسی تربیت«

) به روش تحلیل محتوا با قلمروهـاي متنـاظر در   1رزش شناختیانسان شناختی، مبانی معرفت شناختی، مبانی ا

  د.شوهاي مبدأ تطبیق داده شده است تا میزان ترکیب و سازواري آن تعیین  نظریه

مبـانی  «مبانی نظري سند تحـول بنیـادین، محتـواي مبـانی هـر یـک از قلمروهـاي        بنابراین، بر اساس 

بررسـی عنـوان و    ضـمن  ،سـپس  .فـت (بررسـی ابعـاد)   به صورت دقیق مورد تحلیـل قـرار گر  » اساسی تربیت

، بـا  همچنـین د. شدن هایی استخراج  هاي اصلی آن به صورت گزاره هر مبنا، کدها و مقوله مربوط به توضیح

هـاي علـم الهـدي و بـاقري) در قلمـرو مربوطـه (و گـاه سـایر          هاي مبدأ (پـژوهش  نظریه هر یک از رجوع به

د. در ایـن مرحلـه، عـالوه بـر شـباهت      شو دها، کد متناظري استخراج د براي هر یک از کشقلمروها) سعی 

هـایی کـه فراتـر از     کـدها و مقولـه  در ایـن میـان،   ، به وجه معنایی هم توجه شد. ها اصطالحها و  ظاهري واژه

تـر، مشـخص    تر و دقیق عمیق يها لیتحل. هر چند در مورد توجه قرار نگرفتندهاي سند بودند،  کدها و مقوله

ضروري است، اما چنین دقتی خـارج   ،که در نظریه ترکیبی حذف شدند مبدأ هاي نظریه از  این جنبه نمودن

  .باشد یم پژوهشاین از هدف 

سـازواري نظریـه ترکیبـی (سـند     « فـرض با این شیوه و با توجه به گستردگی بررسی، پژوهشگران با 

کـدها و   سـه یمقاپرداختند. انگیز بودن آن موارد نقض عدم سازواري یا بحث بر به شناسایی ،»تحول بنیادین)

) 2در جـدول (  مبـدأ  يها هیمتناظر در نظر يبا کدها نیادیسند تحول بن یدوم معرفت شناخت يمبنا يها مقوله

  نشان داده شده است.

هایی از توضیح این مبنا (ردیف  بخش سند حاکی از آن است کهتحلیل مبناي دوم معرفت شناختی 

هـاي   در حالی که بروز و حضور نظریه باقري در بخـش رفته از نظریه علم الهدي است، بیشتر برگ) 10الی  1

هـا   تعبـار حدي است که تعداد زیادي از  ي تاریرپذیتأثاین  .تر است ) بسیار پر رنگ19 -11دیگر (ردیف 

در  براین،هاست. بنـا  ه آنمندرج در نظریه باقري و یا نزدیک ب يها عبارت همان یاد شدههاي مبناي  و گزاره

کدهاي موثري از هر دو نظریه مبدأ قابل ردیابی است. تحلیل مشابه در مورد سـایر   زمان همیک مبنا به طور 

نظریـه   بیشتري گرفته شـده و  مبدأ تأثیرهاي  از یکی از نظریهتنها  ،برخی مبانی در دهد که نشان می نیز مبانی

                  از نظریـه  متـأثر  بیشـتر مبنـاي سـوم معرفـت شـناختی      ،نمونـه  بی اثر بـوده اسـت. بـه طـور    دیگر تقریباً در آن 

                                                
نظر شده هاي مبدأ در تبیین مبانی از سنخ دین شناسی از بررسی این قلمرو در این مرحله صرف با توجه به عدم صراحت نظریه  ١

  است.
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               از نظریـه بـاقري اسـت و اثـري از نظریـه      متـأثر علم الهدي است و مبناي پانزدهم ارزش شـناختی تـا حـدي    

 یاد شـده  رسد، عالوه بر دو نظریه میبه نظر تحلیل بر اساس نتایج این . خورد نمیدر آن به چشم علم الهدي 

   از منابع دیگري نیز بهره گرفته شده است.
  

  مبدأ يها هیمتناظر در نظر يسند با کدها یدوم معرفت شناخت يمبنا يها کدها و مقوله سهیمقا: 2جدول 

  مبناي دوم معرفت شناختی سند تحول بنیادین:

  ».است و مراتب و سطوح مختلف دارد يو اعتبار یقیاقسام حق يعلم انسان دارا«

ف
دی

ر
  

فلســـفه تربیـــت در  «کـــد و مقولـــه در  

شـوراي عـالی   ( »جمهوري اسالمی ایـران 

  )1390انقالب فرهنگی، 

فلسفه تعلیم و «کد متناظر در 

از دیـــدگاه  تربیـــت رســـمی

  )1386(علم الهدي، » اسالم

درآمـدي بـر فلسـفه    «کد متنـاظر در  

ــت جمهــوري اســالمی   ــیم و تربی تعل

  )1387(باقري، » ایران

از حضور شی یا ماهیت  ستعبارت اعلم   1

  ي.رمادیغآن نزد موجود مجرد 

حضـور  «علم عبارت است از 

شی نزد شی، صورت حاضـر  

ــوم    ــده، معل ــزد ادراك کنن ن

  ).90،(ص» بالذات

 ---  

ــود و    علم امري وجودي و از سنخ وجود است.  2 ــنخ وجـ ــم ... از سـ علـ

مساوق بـا آن اسـت (تسـاوق    

  ).92-91،(صصعلم با وجود) 

 ---  

 .علم حقیقتی تشـکیکی دارد   مري تشکیکی است.علم ا  3

  ).92 ،(ص

واقعیت، و بـه تبـع آن علـم سـطوح     «

  ).173 ،(ص» .مختلفی دارد

علم از سویی عین عالم (یا ادراك کننده)   4

است و این دو (عالم و علـم) بـا یکـدیگر    

اتحاد و یگانگی وجودي دارند و از دیگر 

سو نیز به هنگام ادراك، همـان ذات شـی   

راك شده (البته ماهیت و نه وجـود آن)  اد

آیـد کـه علـم، بـه      در ذهن عالم پدید مـی 

دلیل همین رابطه ماهوي، بـا معلـوم نمـا و    

  کاشف از واقع است. 

ــی  « ــس تلقـ ــداع نفـ ــم ابـ علـ

ادراکی اسـت کـه    .شود.. می

ــود   ــل ش ــس حاص ــراي نف » .ب

  ).91 ،(ص

در علم یک حقیقت عینی یا «

یک وجود خارجی  اصطالح

نفس عالم وطـن  است که در 

  ).91 ،(ص» .دارد

از منظر عـالم ویژگـی سـاختنی     علم

و از منظــــر معلــــوم ویژگــــی  دارد

  ).182-180،اکتشافی بودن (صص

  

 



 41  ...یبیترک هینظر يسازوار یابیارز يارائه الگو                                             1392زمستان  پاییز و، 2شماره ، 3سال 

فلســـفه تربیـــت در  «کـــد و مقولـــه در    

شـوراي عـالی   ( »جمهوري اسالمی ایـران 

  )1390انقالب فرهنگی، 

فلسفه تعلیم و «کد متناظر در 

از دیـــدگاه  تربیـــت رســـمی

  )1386علم الهدي، » (اسالم

درآمـدي بـر فلسـفه    «کد متنـاظر در  

ــت جمهــوري اســالمی   ــیم و تربی تعل

  )1387(باقري، » ایران

عـالم شـدن هـر فـرد در حقیقـت عبــارت        5

  است از سعه وجودي او 

 حســب بـر تمـام موجــودات  «

از علــم  شــان يوجــوددرجـه  

ــی    برخـــوردار و عـــالم تلقـ

  )92(ص، » شوند. می

 ---  

ــوم ا«  6 ــم در مفه ــدنظر در عل صــطالحی (م

تـرین مرتبـه بـه معنـاي      سند) ... در کامـل 

شهود واقع و یا باور صـادق موجـه نسـبت    

  »به واقعیات هستی است.

علم... به عنوان بـاور صـادق   «

(ص، » شود. موجه تعریف می

103(  

  

 ---  

حقیقت تشکیکی علم آدمی در نخسـتین  «  7

تقسیم خود به علم حضـوري و حصـولی   

  »شود. تقسیم می

ــم در  ح« قیقــت تشــکیکی عل

یــک تقســیم کلــی شــامل دو 

مرتبـه علـم حضـوري و علـم     

  )92(ص، » حصولی است.

 ---  

از حیــث تجــرد و واقــع نمــایی، علــم     «  8

حضوري برتر از علم حصولی است؛ زیرا 

هـا و مفـاهیم، بـه     فارغ از وساطت صورت

طـور مسـتقیم و بـا شـهود خـود واقعیــت،      

  »شود. حاصل می

یت، از حیث تجرد و محدود«

علــم حضــوري برتــر از علــم 

حصولی است، چون فـارغ از  

ها و مفاهیم،  وساطت صورت

بــه طــور مســتقیم و بــا شــهود 

ــود واقعیــــت، حاصــــل  خــ

  )92(ص، » گردد. می

 ---  

علـم حصــولی شـامل ســه مرتبـه حســی،    «  9

خیالی و عقلی است... این مراتب علـم بـا   

یکـدیگر نسـبت و رابطـه دارنـد، ولـی بـه       

  »شوند. یکدیگر تبدیل نمی

علم حصولی خود شامل سه «

مرتبه حسی، خیـالی و عقلـی   

ــا    ــم بـ ــب علـ ــت... مراتـ اسـ

ــه    ــبت و رابطـ ــدیگر نسـ یکـ

ــدیگر     ــه یک ــد... ولــی ب دارن

(صــص، » شــوند. تبــدیل نمــی

93- 94(  

 ---  
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شناخت حصولی در آدمیان بـه دو بخـش     10

تصـور و تصـدیق، و از یـک منظـر بـه دو      

  شود. قسم بدیهی و نظري تقسیم می

 ---   ---  

با توجه به سطوح مختلف واقعیت، نیز می  11

علم آدمی ممکن است نسبت بـه  «... بلکه 

سطوح معینی از واقعیت، تحقق یابـد و بـا   

دست یافتن به هر سطحی از واقعیت کافی 

  »است که آن را علم بنامیم

 ---  

واقعیت، و بـه تبـع آن علـم سـطوح     «

دست «... )؛ 173(ص، » مختلفی دارد

هـــره و ســــطحی از  یازیـــدن بـــه ب  

ــه   ــراي آن ک ــت ب واقعیت،کــافی اس

ــت.  ــخن گف ــم س ــوان از عل (ص، » بت

174.(  

در بـــاالترین (یـــا فراگیرتـــرین) ســـطح «  12

واقعیت، کل هستی با همه موجودات آن، 

خواه محسوس یـا نامحسـوس، مخلـوق و    

شــوند. در ایــن  خــدا محســوب مــی تیــآ

ســطح، تفــاوتی میــان موجــودات نیســت. 

نمادین دارنـد. در ایـن   ها همه واقعیتی  آن

توان اقسـامی بـراي علـوم قائـل      سطح نمی

شـــد، بلکـــه علـــم از ویژگـــی یگـــانگی 

  »برخوردار است.

 ---  

ــرین  « در بــاالترین ســطح یــا فراگیرت

سـطح واقعیـت، کـل هسـتی بـا همــه      

موجودات آن، مخلوق خـدا و آیـت   

ــی  ــوب م ــن   خــدا محس ــوند. در ای ش

؛ ستینسطح، تفاوتی میان موجودات 

ي و نمـادین  ا هیـ آواقعیتـی   ها همه آن

ــا     ــند ی ــوس باش ــواه محس ــد، خ دارن

نامحسوس، دارایی حیـات باشـند یـا    

فاقــد حیــات و نظیــر آن... در ایــن    

توان اقسامی بـراي علـوم    سطوح نمی

ــل شــد، بلکــه علــم از ویژگــی      قائ

(صـص،  » یگانگی برخـوردار اسـت.  

177-178.(  

تـر، کـه موجــودات از    در سـطحی پـایین  «  13

دیت یا صـفات وجـودي   حیث نوع موجو

گیرند، علـوم نـه تنهـا     مورد توجه قرار می

موضوعات مختلف دارند، بلکه به تبع آن، 

هاي مختلفی براي تحقیـق و   چه بسا روش

  »مطالعه خواهند داشت.
 ---  

از تر، موجودات نه  در سطحی پایین«

اند، بلکه از  حیث که نماد و نشانه آن

هـاي   حیث نوع موجودیت یا ویژگی

ــرار  خــاص و جــودي مــورد توجــه ق

هـاي   یـن گونـه تفـاوت   . اگیرنـد..  می

تواند منجـر   واقعی در موجودات، می

به ظهور علـوم مختلـف گـردد. ایـن     

ــه تنهــا موضــوعات مختلــف   علــوم ن

ــا    ــه بس ــع آن، چ ــه تب ــه ب ــد، بلک دارن

هــاي مختلفــی بــراي تحقیــق و  روش
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ــت.  ــد داش ــه خواهن ــص، » مطالع (ص

178-179.(  

سـطح کثـرت علـوم     توان همواره در نمی«  14

وري از نتـایج   باقی ماند، بلکه پس از بهـره 

ور شدن علوم مختلـف)، بایـد بـه     آن (مایه

وحدت بازگشت. این بازگشت در حکـم  

تـر موجـودات    رجوع بـه واقعیـت اساسـی   

  »است.

 ---  

تـوان   در سطح کثرت علـوم نمـی  «... 

وري از  پایدار ماند، بلکه پس از بهـره 

ــه   ــایج آن ک ــمانت ــدن  ور هی ــوم ش عل

مختلف است، باید دوباره به وحدت 

ــن بازگشــت در حکــم   بازگشــت. ای

ــی   ــت اساسـ ــه واقعیـ ــوع بـ ــر  رجـ تـ

  )180(ص، » موجودات است.

تـوان   قصد و غرض آدمی، مـی  بر اساس«  15

گفت علم داراي قسـم یـا اقسـام اعتبـاري     

یعنی] قسم یا اقسام حقیقی علـوم  . [است..

، شود، بلکه عالوه بر آن کنار گذاشته نمی

تقسیم اعتباري علـم بـر حسـب مقاصـد و     

نیازهــاي خــاص آدمــی نیــز امکــان پــذیر 

  » است.

 ---  

بر اساس قصـد و غـرض عـالم، علـم     

داراي قسم یا اقسـام اعتبـاري اسـت.    

در معرفت شناسی اسالمی، به دلیـل  «

اهمیتی که بـراي واقعیـت معلـوم در    

نظر گرفته شده، قسم یا اقسام حقیقی 

. امــا شــود ینمــعلــوم کنــار گذاشــته 

ــیم  ــاب تقس ــر آن، ب ــذیري  عــالوه ب پ

تواند باز باشد و انسان  اعتباري نیز می

براي نیل بـه مقاصـد خاصـی کـه در     

نظر دارد، به این گونـه تقسـیم علـوم    

  ).187(ص، » بپردازد.

علم متناظر با نیازهـاي آدمـی و میـزان    «...   16

  »سودمندي آن قابل تقسیم است.

ــر در نظــر گــرفت   --- ن قصــد و [عــالوه ب

داشتن سطوح مختلـف  «غرض عالم] 

ــاي   ــوازات نیازهـ ــودمندي بـــه مـ سـ

هـاي   از جمله ویژگـی » مختلف عالم

  ).188 -187(صص، علم است. 

سودمندي علم در پاسخگویی به نیازهاي «  17

شود و هر علمی  واقعی انسان مشخص می

تري پاسخ گوید، از  که به نیازهاي اساسی

  »ت.سودمندي بیشتري برخوردار اس

علم پاسخ به نیازهـاي وي [عـالم بـه    «  ---

مفهوم عام آن] است... از ایـن حیـث   

علم متناظر با نیازها و مسایل آدمی و 

  )182(ص، » سودمند است.

تـر   هر علمـی کـه بـه نیـازي اساسـی     «

گوید، از سودمندي بیشتري  پاسخ می

  )183(ص، » برخوردار است.
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تی نیازهاي اساسی بشر شامل نیازهاي حیا  18

ــاي    ــع نیازه ــت. رف ــالی اس ــاي متع و نیازه

دسته اول (نیازهاي حیاتی) اولویت زمانی 

دارد، ولی پاسخگویی به نیازهاي متعـالی  

  ---   از اولویت رتبی برخوردار است.

آدمــی دو گونــه نیــاز اساســی دارد: «

ــات وي را دوام   ــه حیـ ــایی کـ نیازهـ

ــی ــاتی) و  مـ ــند (نیازهـــاي حیـ بخشـ

نشـانند   مـی نیازهایی که آن را به ثمر 

(نیازهاي متعالی)... نیازهـاي متعـالی   

نســبت بــه نیازهــاي حیــاتی اولویــت  

رتبی دارنـد، در حـالی کـه نیازهـاي     

نســبت بــه نیازهــاي متعــالی اولویــت 

  )183(ص، » زمانی دارد.

ها نوعی اولویت  در تحصیل و تعلیم دانش  19

  وجود دارد. تأخرو تقدم و 

و  هر علـم داراي متعلَّـق و معلـومی اسـت    

 یآدمـ کمال اصیل  نیتأمها در  همه معلوم

یکسـانی ندارنـد، علـوم بـه فراخـور       تـأثیر 

و  شــوند یمــموضــوع خــود داراي ارزش 

برخی از علوم از منزلت و شرافت بـاالتر،  

و در نتیجه از اصالت نسبی برخوردارند و 

تر، بعضی هـم کـه    ي از مرتبتی پایینا پاره

ر کمـال یـا دوري انسـان از مسـی     نیتأمدر 

. اند مباحکمال نقشی ندارند، فاقد ارزش و 

هـا نیـز کـه بـه      اي از علـوم و دانسـته   دسته

، رسـانند  یمـ تکامل حقیقی انسان آسـیب  

  ارزش منفی دارند.

 ---  

علــومی کــه بــه نیازهــاي جــانبی یــا  «

ــی  ــالم پاســخ م ــد، از  کــاذب ع گوین

ترین سطح برخوردارند. علـومی   نازل

تی که به نیازهاي اساسی از نـوع حیـا  

گوینـد از سـطح متوسـط و     پاسخ می

ــاي   ــه نیازه اولویــت زمــانی نســبت ب

متعالی برخوردارند. سرانجام علومی 

که به نیازهاي اساسی از نوع متعـالی  

گوینـد، از ســطح عــالی و   پاسـخ مــی 

اولویت رتبی نسبت بـه سـایر نیازهـا    

  )184-183(صص، » .برخوردارند

ــی ذومراتــب اســت و  «  20 علــم انســان واقعیت

هـا،   ح آن نیز تابعی از ابزارهـا، روش سطو

هاي شناختی آدمی  ها و محدودیت مهارت

  » .است

علـــم مـــا بـــیش از همـــه    «

هــاي مــا را دارد و از  ویژگــی

هاي [ادراکی] مـا   محدودیت

  ).99(ص، » .است متأثر

 ---  

  

  نگري و تعیین درجه سازواري فلسفه تربیت جمهوري اسالمی ایران باهمگام چهارم: 

 بیـانگر پژوهش این بر اساس الگوي پیشنهادي » فلسفه تربیت جمهوري اسالمی ایران« بررسی بخش

کـه هـدف تـدوین     . از آنجـا باشـد  یمتدوین کنندگان سند از سوي » پارادایمیک«اتخاذ رویکرد و رهیافت 
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بینـی  سجم و سازوار از مبانی فلسفی منطبق بـا رویکـرد جهـان    نفلسفه تعلیم و تربیت اسالمی، ایجاد نظامی م

شود. مقایسه  می پنداشتهمفروض  یاد شدهاسالمی و رهیافت حکمت متعالیه بوده، تحقق انسجام و سازواري 

فلسـفه تعلـیم و تربیـت    «و » درآمدي بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوري اسالمی ایران«( مبدأ اصلی هاي نظریه

کـه ایـن سـازواري را بـا      داد دسـت  بـه نتـایجی   ،پـژوهش این الگوي پیشنهادي  ) بر اساس»دیدگاه اسالماز 

  نماید. چالش مواجه می

فلسـفی و فلسـفی    رود که در وهله اول، مبانی فرا بر اساس رویکرد و رهیافت پارادایمیک انتظار می

داشته باشند. نظریه باقري با رویکرد حداقلی به فلسـفه از آن بـه عنـوان     یخوان همیکدیگر هاي مبدأ با  نظریه

نمایـد و   گیرد و گستره محتواي فلسفه تعلیم و تربیت را به متون اسالمی محدود مـی  ه میروش و ساختار بهر

در حـالی   .هاي اسالمی برکنار باشد هاي معاصر و فلسفه تالش دارد تا از هرگونه وابستگی محتوایی به فلسفه

علـیم و تربیـت   که علم الهدي با رویکردي حداکثري فلسفه را بـه عنـوان روش و محتـوا در تـدوین فلسـفه ت     

  دهد. شناسی و محتوایی قرار می اسالمی به کار گرفته و حکمت متعالیه را هسته اصلی روش

هاي تخصصی  ي واژهریکارگ به .نیز موفق نبوده است ناسبمسند در تأسیس فرازبانی این،  عالوه بر

أ در برخی موارد، بـدون  هاي مبد نظریه هاي عبارتگیري از عین  هاي مبدأ در کنار هم و بهره و خاص نظریه

آنگـاه سـازواري سـند را بـا      ،ناهمخوانی این نوع زا هستند. در نظر گرفتن تغییرات فرازبانی مورد نظر چالش

تحلیل ساختاري و محتوایی قلمروها و ابعاد نظریه ترکیبی در  بر اساسنماید که  تري مواجه می چالش جدي

هـاي مبـدأ، پـس از     نظریـه » فروکـاهش «نظریه ترکیبی ضمن در  که شود یمها مبدأ مشخص  مقایسه با نظریه

 . این امر،هاي قوي و موثري از هر دو نظریه به صورت موازي وجود دارد (ترکیب عرضی) ترکیب نیز نشانه

  .دهد را نشان میي ناسازوارمبدأ، درجاتی از  يها هینظربا توجه به عدم توافق مبانی فرافلسفی 

فلسـفه تربیـت در جمهـوري اسـالمی     «سازواري بخـش   تیجه گرفت کهن توان یمبه طورکلی، چنین 

تـر نیازمنـد    گیـرد کـه البتـه اعـالم نظـر دقیـق       ، به عنـوان زیربنـاي نظـري سـند محـل مناقشـه قـرار مـی        »ایران

  تر خواهد بود. تر و عمیق هاي وسیع پژوهش
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  نتیجه گیري

ی پژوهشـگران اسـت. چنـین    ق پژوهشـ ئـ هاي مختلف معرفتی از جملـه عال  حوزه يها هینظرترکیب 

از . را بـه دنبـال دارد   آنگرایشی به تبع خود، دغدغه سازواري ترکیب و پرهیز از التقاط در سطوح مختلف 

پـژوهش  بر این اساس، هـدف اصـلی ایـن    شود.  ضرورت ارائه الگوهاي ترکیب روشمند مطرح می ،این رو

  .باشد یمزه فلسفه تعلیم و تربیت ترکیبی در حو يها هینظرالگویی جهت بررسی سازواري  ارائه

(بـه ویـژه در حـوزه     يهـا  هینظردر معدود الگوهاي ارائه شده براي ترکیب که  دهد یمشواهد نشان 

نادیـده گرفتـه   مبـدأ   هـاي  نظریـه » مبانی فرافلسـفی «باالتر از آن و » مبانی فلسفی« اغلبفلسفه تعلیم و تربیت) 

ــد شــده ــین،. ان ــن الگوهــا،  همچن ــه موضــدر ای ــال رویکردهــاي روش ک  ع ترکیــبب ــدگان در قب شــناختی  نن

علمـی، از سـطح    هـاي  نظریـه اشاره نشده است. این الگوها به اقتضاي ترکیب » پراگماتیک«و » پارادایمیک«

در  اند، نمودهي کاربردي ترکیب  اي نیز بر الیه اند و تاکید ویژه هاي عملی نیز سخن گفته ها و تکنیک روش

 اسـتفاده از بـراي   ،سفه این سطح از ترکیب موضـوعیت چنـدانی نـدارد. بـدین ترتیـب     حالی که در حوزه فل

بایسـت   هـاي ترکیبـی) در فلسـفه تعلـیم و تربیـت مـی       ترکیب (و همچنین الگوي سـازواري نظریـه   هايالگو

  . باشد یمپژوهش  موردنظر ایناي  ، الگوي چهار مرحلهآنالگوهاي موجود را بازسازي نمود که حاصل 

سـند تحـول بنیـادین    « در ایـن پـژوهش   ،لـذا   در عمل سنجیده شود،د که کارایی هر الگو بایاز آنجا

هـا و   هـا و برنامـه ریـزي    گـذاري  بر همه ابعاد تربیت رسـمی و سیاسـت  «که قرار است » تعلیم و تربیت کشور

دهـی   به منزله چهارچوب نظـري راهنمـاي هـدایت و سـامان    «و » .سایه افکندش هاي آموزش و پرور فعالیت

نقـش آفرینـی   » هاي گونـاگون تربیتـی   ها و برنامه انواع تربیت، در ایجاد هماهنگی و انسجام بین انواع فعالیت

از جنبه سازواري درونی به عنـوان مطالعـه مـوردي مـورد توجـه      ) 1390(شوراي عالی انقالب فرهنگی،کند 

الگـو، نشـان داد کـه در بخـش     کـارایی   دییـ تأاجراي مراحل مختلف الگوي پیشنهادي، ضـمن   قرار گرفت.

تـر   اعـالم نظـر دقیـق    ،از ناسازواري وجود دارد. البته درجه هاییسند » فلسفه تربیت جمهوري اسالمی ایران«

  هاي بیشتر و عمیق تر خواهد بود. نیازمند پژوهش
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، )1(ج  .مضــاف يهــا فلســفه .خســروپناه یندر عبدالحســ ). فلســفه فلســفه اســالمی.1385خســروپناه، عبدالحســین (

 یاسالم یشه). تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اند88-61،(صص

  . تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمیفلسفه فلسفه اسالمی). 1389خسروپناه، عبدالحسین (

). 60-29 ،، (صـص )1مضـاف، (ج   يهـا  فلسـفه خسرو پنـاه،   ین). فلسفه مضاف. در عبدالحس1385اکبر ( یعل رشاد،

 یاسالم یشهتهران: پژوهشگاه فرهنگ و اند

 يجمهـور  یعمـوم  یرسـم  تیو ترب میدر نظام تعل نیادیتحول بن ينظر یمبان). 1390( یانقالب فرهنگ یعال يشورا

 آموزش و پرورش و وزارت آموزش و پرورش. یعال يشورا رخانهی. تهران: دبرانیا یاسالم

آمـوزش و   یسـند ملـ   نیطـرح تـدو  ). 1387(احمدي، آمنـه   ؛سوسن؛ حسنی، محمد، کشاورز ؛رضایصادق زاده، عل

  .پنجم) شیرای(و اتی: کليمطالعات نظر جینتا قیگزارش تلف-پرورش

. وزارت آمـوزش و  فلسـفه تعلـیم و تربیـت رسـمی از دیـدگاه اسـالم (گـزارش نهـایی)        ). 1386ي، جمیله (علم الهد

 عات نظري.پرورش، طرح تدوین سند ملی آموزش و پرورش، کمیته مطال

. (زیر نظر آیت اهللا محمـدتقی مصـباح یـزدي). تهـران:     فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی). 1390گروهی از نویسندگان (

  انتشارات مدرسه.
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