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 چکیده

اشد. بهای مختلف با تأکید بر جوهر اخالقی دانش میهدف اصلی این پژوهش، تبیین مفهوم دانش در دوره

حاکی  آمدهستدبههای . یافتهگرفته شدبهره تحلیلی  -توصیفیبرای دستیابی به این هدف از روش پژوهش 

ماهیت دانش الاقل پنج موج دوره فلسفه، دوره میانه اروپا، دوره  دربارهدیدگاه متفکران غربی  کهاز آن است 

و دوره پساساختارگرایی را پشت سر نهاده  دوره پس از جنگ دوم جهانی، صنعتی انقالبدوره روشنگری، 

ها به ترتیب، سلطه رویکردهای اخالقی، دینی، علمی، اقتصادی، و اخالقی به دانش است. در طول این دوره

وجه اخالقی و معنوی دانش  فروکاستنتحوالتی که مفهوم دانش به خود دیده است ناظر به  شود.مشاهده می

و افزایش وجه مادی برای آن مفهوم بوده است. درحال حاضر، یک توجه تجدیدنظرگرایانه نسبت به دانش با 

عنوان  ید که باگیری است. بر مبنای این رویکرد جدتأکید بر ماهیت اخالقی آن به تدریج در حال شکل

و تربیت نیز  آن تعلیم به دنبالشود، جوهر اصلی دانش فضیلت است. رویکرد دانش فضیلت بنیان از آن یاد می

گیرد و هدف، یادگیری و آموزش، ارزشیابی، محیط یادگیری، نقش معلم سرشتی بالذات ارزشی به خود می

ت را شود که انسانیاین ایده منجر به تربیت افرادی می .بدین ترتیب کنندآموز نیاز به بازنگری پیدا میو دانش

  اند.و به فرهیختگی و خردمندی رسیده در خود پرورش داده
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 مقدمه

ش علم و دانها را تحت تأثیر قرار داده است. در این میان، زندگی انسان گراییمادیدر دنیای امروز، 

 ش،دانوقتی  است.گرایی، کاالیی شدن دانش را موجب شده ند. چالش مادیابهره نماندهاز این موضوع بی

معیار سنجش ارزشمندی آن عبارت خواهد بود از میزان  ،شوددر نظر گرفته می مادی کاالیبه مثابه یک 

ش تولید دانش به منظور فرو»لیوتار معتقد است: کند. کارآمدی مادی و سهمی که در تولید اقتصادی ایفا می

« تنفسه هدف نیسشود... دانش دیگر فیگذاری در یک تولید جدید مصرف میارزش منظورشود و به می

.(Lyotard, 2005, P. 63)  ای دانشی هپارادایم مسلط بر بیشتر حوزه»ریدینگز نیز بر این باور است که امروزه

ت( تبدیل به ها )مراکز علمی و تربیرو دانشگاهبا تأکید بر کارکرد اقتصادی دانش شکل گرفته است و ازاین

های پژوهشی تواسطه این وضعیت بر فعالیتأثیر بی. (Readings, 1997) «اندهای اقتصادی شدهبنگاه

های کیفی بوده است.کم توجهی به ارزش ذاتی دانش، سبب شده های کمی به روشها ترجیح روشدانشگاه

کنند. رشد کمی دانش و توجه به دانش صرفاً به عنوان ابزار در  بسنده دانش کمی به رشد تربیتی تا مراکز

 سلطه این نگاه در»ه قابل مشاهده است. که آثار آن در جامع حوزه علم و فناوری به معضلی تبدیل شده 

 گرایی درهای اصیل، افزایش کمیتعالی منجر به کاهش تعداد پژوهش ها و مؤسسات آموزشدانشگاه

پژوهشی در  هایها و طرحنامههای اطالعاتی انبوه اما کم محتوا، فروش پایانگرایی، ظهور بستهمقابل کیفیت

 (.Yamanidouzisorkhabi, 2012, P. 53)« ردی از این قبیل شده استگرایی و موابازارهای سیاه، مدرک

این امر سبب شده تا دانش و نهادهای دانشی، هم از لحاظ عملکردی و هم از لحاظ ماهوی، دچار بحران 

های اصیل اصالحی و تربیتی فردی و اجتماعی را ناکارآمدی شوند. این موضوع به نوبه خود تمامی جریان

ه الت تاریخی ناظر بسو، و تأمالت جدید در سیر تحودستخوش ناامیدی کرده است. این مشاهدات از یک

مفهوم دانش از سوی دیگر، سبب شده تا نسبت به وضعیت موجود و رویکردهای ماده گرایانه به ماهیت 

های زیادی برای احیای اصالت و ارزش واقعی دانش ، تالشنیباوجودا دانش تردیدهای جدی ایجاد شود.

 ,Olson, 2012. Pritghard, 2015. Fowers, 2014. Culham) استبا رنگ و بوی اخالقی آغاز شده 

2015. Lott, 2012. Wiley, 2000).  این امر به دلیل نتایج نامطلوب اجتماعی سلطه نگاه ماده گرایانه بر

ه گیرد که امروزه دانش، و برداشتی کمی نشأتهای دانشی است. اهمیت توجه به این مسئله از آنجا فعالیت

کند و بر سبک زندگی مردم اثر مستقیم دارد. بسیاری از ی ایفا میاز آن وجود دارد، نقشی اساسی در زندگ

های اخالقی فیلسوفان تربیتی و مصلحان اجتماعی بر این باورند که سبک زندگی مردم به قدر کافی از مایه

زمانی که دانش در ذات » های زیادی را موجب شده است. باوجوداین،برخوردار نیست و همین امر نگرانی

ردازد، هر پترین معنای آن میلت باشد در آن صورت دانشمند یا کسی که به کار دانشی در درستخود فضی
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و  کندمدارانه و سخاوتمندانه به آن نظر نمیموضوعی را که موردمطالعه و پژوهش قرار دهد، جز فضیلت

 (. Safaeimoghaddam, 2010, P. 105)« های اخالقی برخوردار استحاصل هر چه باشد از مایه

افزایش روند اخالق زدایی »هایی مانند است را با عبارتنگرانی فالسفه تربیتی شده آنچه سبب دل

توجهی یا کم توجهی به ارزش ذاتی دانش و تأثیر از دانش، سلطه کمیت بر کیفیت در مراکز علمی، بی

ری رفع این نگرانی، بازنگبندی نمود. یکی از راهکارهای مهم در جهت جمع« مستقیم این عوامل بر تربیت

دانش به منزله یک جوهر »، به «دانش به منزله کاالی مادی و اقتصادی»در مفهوم دانش و تغییر پارادایم 

است. بنابراین، در این نوشتار، مفهوم دانش با نظر به ماهیت اخالقی و فضیلت مندانه « اخالقی و فضیلت مند

بنیان موردمطالعه قرار گرفته و  در پایان،  ایده دانش فضیلت تاریخی آن در یک بستر تاریخی با تأکید بر زمینه

 است.های آن  در تعلیم و تربیت اشاره شدهترین داللتمهم

 

 روش

صیفی شدتحلیلی بهره  -در این مطالعه از روش پژوهش تو ست مراحگرفته  ل . برای این منظور، نخ

ش که اصیییلی دان هایمؤلفهل و ارزیابی این روند، تحلی جهیدرنتتاریخی تحوالت مفهوم دانش توصییییف و 

 مقوم ذات آن است، معرفی شدند.

 

 نگرش تاریخی به دانش
آن با  فضیلت و  مفهوم دانش با نظر به رابطه  یتحول ریس ،انبنیلتیدانش فض دهیا یبه منظور بررس

 میالدی(، 400دوره یونانی مآبی )تا  قبل از میالد(، 100قبل از میالد تا  800یونان باستان ) اخالق در هفت دوره

تا  1800 ) صنعتی انقالب(، دوره 1800تا  1400(، دوره روشنگری )1400تا  400دوره میانه یا قرون وسطی)

( قابل ردیابی تاکنون 1979مدرن )و دوره پست (1970- 1945دوره پس از جنگ دوم جهانی ) ،(1900

 . است

نند هایی مابرحسب موضوع های دانشیها، دیدگاه نسبت به دانش  و فعالیتدر هر یک از این دوره

 ,Brubacher) دانش ترلیاص ، اهمیت استفاده از منابع یا منبع (Leacock, 1934) حقیقت ارزش و ارجمندی

برای تحقق  به عنوان ابزار ، دانش (Pincoffs, 1972) آن استقالل درونی زا بودن دانش واهمیت درون (1977

 ;Newman, 1931)نفسه مهم و اهمیت دانش به عنوان یک هدف فی (Jaspers, 1965)هدفی سودمند 

Newman, 1996) .شود.ها پرداخته میدر ادامه به شرح هر یک از این دوره شکل گرفته است 
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 روحی انسان  دوره اول: دوره فلسفه یا آغاز دوره بیداری

ها، برای دانش فضیلت ذاتی قائل بود و سقراط، برخالف سوفیست: ( ق.م. 339-469الف( سقراط )

دانست و از این نظر برای پرسشگری نیز ماهیتی اخالقی قائل بود. راه رسیدن به آن را پرسشگری می

رسشگری مبتنی این نوع پپرسشگری که سقراط در پی ترویج آن بود، پرسشگری ناظر به کشف حقیقت بود. 

است. سقراط با مخالفت نسبت به « 2طرفیبی»، و دیگری «1آزادی علمی»بر تأمین شرایطی است که یکی 

. منظور کندرا هم یادآوری می« اخالق تحقیق»استهزاء و فریب در فرایند گفتگو در واقع ضرورت رعایت 

نظر ا صرفرفتار کنیم بلکه باید حقیقت ر دارانهجانبطرفی این است که در کشف حقایق نباید از رعایت بی

چنان ارزشی بدانیم که به زعم سقراط، رسیدن به آن را هدف مورد پسند ما است یا نیست، واجد آن آنکهاز 

حال که علمی است، مایه اصلی آن وپرورش و بلکه همه حیات قرار دهیم.  این توصیه درعیناصلی آموزش

 ی خود است. چنانکه که پوپر تصریحدانکموتنی مایه اعتراف او به نادانی یا اخالقی است. تواضع و فر

ب های او، بلکه برحسکند، برای سقراط داوری درباره میزان دانایی دانشمند نه برحسب میزان دانستهمی

دند، وداند، است. سقراط به این دلیل سعی در رساندن جوانان که مخاطبین اصلی او بآگاهی او از آنچه نمی

رسیدن بالی برساند و نه تنها پتواند روح آدمی را به آن سبکبه این حالت روحی داشت که تنها این حالت می

را مایه شرمساری نداند بلکه آن را کلید دانایی بداند. این همان چیزی است که روح حقیقی علمی نامیده 

ای شناسی سقراطی و هم جنبهاز روش ایاست که هم جنبه« روشی»شود. این فروتنی یک ویژگی مهم می

 .(Popper, 1945, PP.  315-314)کند را بیان می« ماهیت دانش»از دیدگاه او درباره 

دانست، پرداختن به آن، چه در نقش معلم و سقراط به این دلیل که دانش را واجد فضیلت ذاتی می

بل ها در مقالذا، برخالف سوفیست دانست.چه در نقش شاگرد، را نیز از چنین فضیلتی برخوردار می

نمود و در مقابل، محرک حقیقی و کرد و با این کار مخالفت میهای خود وجهی دریافت نمیآموزش

 3کرد.های درونی و احساس وظیفه اخالقی معرفی میصحیح برای شرکت فعال در فرایند آموزش را انگیزه

                                                 
1. Academic Freedom  
2. Impartiality 

یکی از معیارهای مهمی است که بر اساس آن « عدم دریافت وجه در مقابل آموزش»به نظر می رسد بر اساس ادبیات دینی ما  . 3

می توان در مورد درستی یا نادرستی رویکردی که برای آموزش انتخاب شده است داوری کرد؛ یا دست کم در دوره ای از تاریخ 

و تربیتی مسلط چنین بوده است. در داستان حضرت موسی، وقتی که موسی رسالت خود و برای ایجاد تزلزل در رویکرد آموزشی 

را به فرعون عرضه می دارد، فرعون حجت موسی را سحر انگاشته و برای مقابله با او ساحران را جمع می کند تا با موسی با زبان 

تجاج را طلب دستمزد برای خود می کنند. این خود احتجاج کنند.  اما آنان قبل از هر چیز شرط شرکت در این گفتگو و اح

برخورد سوفسطائیگرایانه و پذیرش بالشرط آن از سوی فرعون نشان دهنده سلطه پارادایم آموزشی و تربیتی سوفسطائیان بر بخشی 
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ست.  ها کافی ااست که دانایی برای عمل به خوبیمؤید این نکته « فضیلت»با « دانش»برابر دانستن 

رح وپرورش مطهایی که سقراط برای آموزشدیگر، دانش ماهیتاً با حوزه عمل درگیر است. هدفعبارتبه

کارگیری عقل کند، از جمله رشد معنوی و اخالقی فراگیران، تربیت جوانان به منظور کنترل خویشتن، بهمی

کار نیک، و تربیت شهروند خوب، همه مستلزم درک صحیح از ماهیت دانش برای کشف حقیقت، عمل به 

کردند، برابر دانستن آن با اخالق و  تأییدحال که ماهیت اخالقی دانش را است. اما شاگردان او، درعین

 فضیلت را به چالش کشاندند.

هشتم کتاب افالطون در فصل  ق. م.( و دیدگاه او درباره ماهیت دانش:347-427ب( افالطون )

پردازد. می« 1فیلسوف شاهان»به شرح چگونگی تربیت فیلسوفان برای اداره جامعه و تحقق ایده « جمهوریت»

آرمان اصلی افالطون پرورش شایستگانی است که با برخورداری از عقل و خرد رشد یافته به تأسیس و 

ون توجه ورش عقل و خردمندی باید در کانکنند. تأکید افالطون بر اینکه پرپاسداری از مدینه فاضله قیام می

کارگیری عقل شود که از نظر معرفتی، شناخت قابل اعتماد جز در پرتو بهقرار گیرد از این اعتقاد او ناشی می

پذیر نیست و از نظر اخالقی نیز بهترین نوع حیات، حیات عقالنی است. بدین ترتیب، های عقلی امکانو روش

وپرورش عقالنی است. بنابراین، افالطون مانند استاد خود پرورش رش هم آموزشوپروبهترین نوع آموزش

دانست. اما افالطون با این نظر استاد که دانش به طور کامل قوه فهم و کسب دانش را واالترین فضیلت می

 اکسب دانش برای کسب تمام فضیلت کافی باشد،  مخالفت نمود. افالطون ب شود وبرابر با فضیلت تلقی 

فی های حیات عقالنی، چنانچه با نوعی از حیات عاطارائه تبیینی ویژه از عقالنیت و حیات عقالنی به کاستی

همراه نشود، اشاره نمود. نکته مهم در این تبیین از حیات عقالنی، قائل بودن به عدم تعارض میان حیات 

برای حیات عقالنی ضروری است.  2عقالنی و حیات عاطفی است؛ حداقل نوعی از عواطف و عالئق عقالنی

ا که ناپذیرند، به این معندهنده اعتقاد افالطون به این حقیقت است که عقل و عاطفه از هم جداییاین نشان

رخالف دیگر، بعبارتحیات عقالنی واجد عناصر عاطفی و حیات عاطفی نیز واجد عناصر عقالنی است. به

که « میل»یا « خواست»دانست، افالطون حضور عنصر افی میسقراط که صرف دانستن را برای عمل کردن ک

کرد. بدین ترتیب، برای اقدام به عمل عقالنی از جنس احساس و عاطفه است، را برای عمل ضروری تلقی می

                                                 
 که همه در همین -از جامعه آن روز است.  در مقابل، قرآن کریم در مورد احتجاج پیامبران الهی، نوح، هود، صالح، لوط، و شعیب

با اقوام خود یک عبارت را تکرار می کند و آن این که همه این پیامبران در مقام اثبات رسالت الهی خود و  -دوران می زیستند

من در مقابل این خدمت معلمی اجر و مزدی »این که رسالت یا معلمی آنان از جنس معلمی های رایج نیست، تاکید می کنند که 

         (.180، 164، 145، 126، 108، 41)شعراء آیات « ماز شما نمی خواه

1. King Philosophers  

2. Rational Passions  
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توان به میل به کشف حقیقت، حضور امیال یا عواطف عقالنی ضروری است. از جمله این امیال عقالنی می

کرد. تمایل افالطون  ها، میل به درستی و خوبی، میل به نظم و انضباط اشارهمیل به زیبایییا میل به دانستن، 

دهد. به نظم، به عنوان یک تمایل عقالنی، خود را در ساختار منطقی نظام آموزشی و نظام دانشی او نشان می

ها مورد تأکید حت نظریهبه عنوان یکی از شروط ص« 1انسجام درونی»این تمایل عقالنی در قالب اعتقاد به 

 آلیست های بعدی قرار گرفت. ایده

ارسطو مانند استادان خود معتقد به فضیلت بنیان بودن  ق. م.( و ماهیت دانش: 322 -385ج( ارسطو )

دانش بود، اما دانش را، حتی زمانی که متکی به عواطف عقالنی هم باشد، برای فضیلت مند کردن افراد 

اینکه صرف تفکر به تنهایی و بدون هیچ واسطه دیگری بتواند به فضیلت منجر شود مورد دانست. کافی نمی

انکار قرار گرفت. پیش از او افالطون با ارائه این پیشنهاد که حیات عقالنی مستلزم نوعی از حیات عاطفی 

. ارسطو نستاست، گامی به جلو برداشته بود اما ارسطو خوب شدن را نیازمند تمرین خوب زندگی کردن دا

ای شویم، با عمل به کارههاست که ما خوب میدهد که با عمل کردن به خوبیتوضیح می« اخالق»در کتاب 

و ضمن شویم.  بدین ترتیب، ارسطرو میروانه است که ما میانهشویم، با اعمال میانهدلیرانه است که ما دلیر می

وسی، ، به تعبیر فرد«دانشی مرد»ر اخالقی دانش در تأیید جوهر اخالقی دانش، معتقد است برای اینکه جوه

تحقق و تجلی یابد عالوه بر ضرورت حضور عنصر میل و خواست، که مورد تأکید افالطون بود، حضور 

« عمل کردن»ق.م.( پیش از ارسطو به جایگاه مهم  354 -435هم ضروری است. البته گزنفون )« اراده»عنصر 

ده بود، اما صورت متعادل جایابی برای عناصر اراده و میل در فرایند کسب در فرایند کسب فضائل اشاره کر

فضائل اخالقی در دیدگاه ارسطو شکل گرفت که بر اساس آن، هم فهم فضائل و هم توفیق عمل به فضائل 

 های عملی اعمال شوند. در موقعیت« اراده»و « خواست»شود که در گرو این دانسته می

قرار « هاهدف»در زمره  هانیاها از ارزش ذاتی برخوردار هستند و از دانش از دیدگاه ارسطو برخی

شوند از مقوله های گوناگون آموخته میگیرند، و برخی دیگر که برای یافتن مهارت در کارها و پیشهمی

رار ها قشوند در زمره هدفهایی که منجر به پرورش قوای ذهن میهستند. برای او دانش« لوازم و وسایل»

هیچ هدفی نباید چون به دست آوردن و پرورش نیروی »گیرند. در این میان نیز بر این باور است که می

و این کامالً آرمانی سقراطی است؛  ،(Aristotle, 1999, PP. 338-332)« داوری درست برای ما مهم باشد

معنا را  طو به گونه دیگری نیز اینیعنی تعهد ارسطو به باور سقراط در قائل بودن به جوهر اخالقی دانش. ارس

کند و می غازآ غایت مسئله با طرح را فضیلت مسئله «اخالق نیکوماخوس»در کتاب  کهکند، وقتیابراز می

                                                 
1. Coherence  
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 یم،بدان چیزی هر غایت را خیر باید روازاین. است خیر انتخابی و هر عمل فن، دانش، هر غایت» نویسد:می

 وبمحس  آن خیر چیز، یک مطلوب نقطه و است، چیز آن مطلوب نقطه به رسیدن چیزی هر غایتچراکه 

بینیم که رو میازاین (.Aristotle, 2006, P. 13)« شودمی نامیده چیزی هر غایت خیر حق به شود، پسمی

 داند. ارسطو غایت دانش را فضیلت می

ارسطو  اخالقی او فضیلت است. هدفنظام تربیتی ارسطو نیز با نظام اخالقی او در هم تنیده و کلید نظام 

مند ساختن انسان است تا بدین وسیله آدمی به نیکبختی که همانا هدف زندگی همه از تعلیم و تربیت، فضیلت

به عقیده ارسطو، فضیلت داشتن حد وسط و میانه است. . (Malek & Naeej, 2012)آدمیان است رهنمون شود 

ت و فهم خیزد. فضیلت عقالنی با تمرین و ممارسمندانه برمیلیت فضیلتداند که از فعااو فضیلت را حالتی می

شود. چنین نگاهی به فضیلت و دانش در واقع نشان از آن دارد که ارسطو همراه است و در سنین باالتر ایجاد می

دگی زن ارسطو»دانست؛ نیز به مانند افالطون برای دانش ارزش ذاتی قائل بوده و دانش را غایتی در خود می

مانی به دانست. او معتقد بود که آدمیان زمندانه مینیک را برای آدمیان، زندگی قرین فعالیت عقالنی و فضیلت

 (.Warburton, 2003, P. 34)« مندانه باشد.ها قرین فعالیت عقالنی و فضیلترسند که حیات آنشکوفایی می

ه دارد که باید به دانشی توجه شود کگونه بیان میبراین اساس ارسطو نظر خود را درخصوص کسب دانش این

دارای فضیلت باشد، دانشی که جسم، روان و منش آدمی را به سمت فضیلت بکشاند. بر این اساس، رسالت 

آن  ود و زیان دانش بر فضیلتای نباشد که در ذهن آدمی سدانش نباید جنبه مادی به خود بگیرد و به گونه

وداینکه باوجکند. سرانجام، های پست گرایش پیدا میفزونی گیرد که در این صورت انسان به سمت دانش

توان پذیرفت که باور او به ماهیت اخالقی دانش با قیوداتی نهد، اما میرسطو بر ماهیت اخالقی دانش صحه میا

 طلق به ماهیت اخالقی دانش دارد. که سقراط اعتقادی مهمراه است، درحالی

 دوره دوم: دانش در دوره یونانی مآبی

کندریه های آتن و اسای آغاز شد که تا بستن دانشگاهبه تدریج یونان از رونق علمی خود افتاد و دوره

میالدی و تعیین مسیحیت به عنوان دین رسمی ادامه  529به دست ژوستی نین امپراطور روم شرقی در سال 

شویم سلطه های پایانی این دوره نزدیک میگویند. به تدریج که به سالت و به آن دوره یونانی مآبی مییاف

د. به شوروحانیون مسیحی بر مجامع علمی بیشتر و از روح علمی و آزاداندیشی در این مجامع کاسته می

دانستن علوم و معارف یونانی را ای که در قرون اول و دوم میالدی، دانشمندان و استادان مراکز علمی، گونه

وم در قرن چهارم تعلیم فلسفه و عل»دانستند اما کمی بعد از آن تنها برای درک بهتر مسائل دینی جایز می

 ,Kardan, 2002)«  الشعاع خود قرار دادهای دیگر را تحتغیردینی ممنوع و کالم مسیحی مسلط شد و دانش

P. 62.) رویم که بر اساس آن دانش حقیقی واجد ماهیتی ای میریج به سمت ایدهبنابراین در این دوره به تد
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شود تا اخالقی. روشن است که در این دوره و براساس همین مفهوم دینی از دانش، نهادهای دانشی دینی می

 بایستی در خدمت دین باشند.به معنای حقیقی دانش متعهد باشند می آنکهبرای 

 (: سلطه دین بر اخالق1400تا  400) میانههای ا سدهقرون وسطی یدوره دوره سوم: 

شود و تا سقوط قسطنطنیه این دوره از قرن پنجم میالدی یعنی از پایان امپراتوری روم شروع می

یابد. معموالً این میالدی ادامه می 1453توسط دولت عثمانی و پایان امپراتوری روم شرقی یا بیزانس در سال 

 کنند: تر تقسیم میدوره را به سه دوره کوتاه

 (میالدی 550م تا سده ششم یعنی  350ماتقدم ) از های میانه اولیه یا سده (1

 (میالدی 13و  12م تا  7–6های میانه ثانویه یا میانه )از قرن سده (2

 (16تا  14یا عالی )از قرن  متأخرهای میانه سده (3

همراه است. چنانکه گفته شد، مسیحیت  یونان و روم های امپراتوری فروپاشی با اولیه های میانهسده

ود. از ها فاصله بشد اما هنوز تا زمانی که سلطه کامل بر مقدرات امور پیدا کند سالبه تدریج دین رسمی

تغییراتی در ارکان جامعه رخ داد که اهم آنها تغییر ساختار اقتصادی از  لحاظ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 

نی گیری نظام سیاسی مبتنی بر همکاری نظام دیدالی یا ارباب و رعیتی و شکلداری به نظام فئونظام برده

رفتن دین با قوت گ ثانویه های میانهسدهاجتماعی فئودالیسم بود. -مسیحیت جوان با نظام جدید اقتصادی

 تداران آن همزمان بود. در این دوره اصحاب کلیسا بر عالم سیاسهای داعیهجوان مسیحیت و بلندپروازی

 ها قرار گرفتند. نظام سیاسی کامالً به نظام دینی تبدیل شد و تفکیکسلطه یافت و پادشاهان در سلطه پاپ

 دین و سیاست از میان رفت.

ی، های انتقادی مذهبدیگر مراحل پایانی قرون وسطی، با آغاز نهضتبیانهای میانه متأخر، بهسده

کنند، همراه است. نظام فلسفی یا نوزایی را فراهم میهای دوران رنسانس اجتماعی و سیاسی که زمینه

اسکوالستیسم یا آیین مدرسی که پشتیبان فکری اصلی نظام سیاسی آن دوران است کانون اصلی انتقادات 

این دوره مبتنی بر تصوری بود که بر اساس آن دانش ارزشی ذاتی اما دینی  در میانهفلسفه آموزشی  شود.می

تأمین مقاصد دینی بودند و هدف  درصدد طور عمدهققان در انجام تحقیق و پژوهش به داشت. استادان و مح

 های متدین بود.نهایی نهادهای دانشی و تربیتی پرورش انسان

 (1800تا  1400دوره روشنگری )دوره چهارم: 

های دوره روشنگری آشکار شدن تأثیر دانش بر زندگی و بروز تردید در مورد نقش از ویژگی

با تغییراتی که در باور روشنفکران و دانشگاهیان نسبت به ماهیت و عملکرد در زندگی انسان بود.  مذهب

چنین  . دریافتاولویت  کارکردهای عملی دانشکاهش یافت و  دانشهای متافیزیکی جنبهدانش رخ داد، 
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لمی و فردی آزادی عای از تفکر انتقادی بر مبنای سودمندی اجتماعی و فضای معرفتی، روشنگری باب تازه

در رابطه با آزادی، برابری، عدالت، زندگی مطلوب،  های جدیدیدیدگاه کوشیدند را فراهم ساخت. محققان

مالکیت، بهداشت، آرامش و صلح، استانداردهای زندگی، کنترل بر طبیعت، جامعه و زمان و مکان ارائه 

به تدریج . Groux, 1988))شد جامعه تعریف پیشرفت به معنای کنترل هر چه بیشتر بر طبیعت و  .نمایند

والریسم سک. نداده قرار گرفتتفگرایی برای تحلیل واقعیت مورد اسو عینیت گراییاثباتفکری  هایگرایش

ر شد. های پیشین تبدیل به باور عمومی روشنفکران این عصهای چالشی با اندیشهبه مثابه ابزار یا نتیجه مواجهه

ای ویژه نظری و مقدمات بر مبانی مبتنی ایدئولوژی یک منزله به دیدگاه این دوره توان گفتدرمجموع می

و  )در معرفت گراییگرایی، نسبیانسان، خردورزیو  محوری عقل ترین آنها عبارت بودند از:است که مهم

 گرایینو، یا قومی( دینی گرایی: سنت)ضد سنت گراییسنت ، مخالفت بااخالقی( یهانیز در قلمرو ارزش

با پایان پذیرفتن قرون وسطى  .پرستی علم ی،زیستنید ،(حدومرزیو ب مطلق )آزادی اباحیگری ،)مدرنیسم(

ه تدریج ب مندانه دانش، و بیش از آن اعتقاد به ماهیت دینی دانشاعتقاد به ماهیت فضیلترنسانس،  آغاز و

 علمی نیقی به خودش را جای یقین دینی دوران قرون وسطی و باستان اخالقی یونان . یقینرو به افول نهاد

نشست و همه نهادهای دانشی، ابزار کسب قدرت و سلطه بر  طبیعت قلمداد شدند.  منصب قدرت بر داد. علم

 ی بود که ذیل سه جریان فکری مهماگانهسهتحوالتی که مفهوم دانش در این دوره طی نمود در بستر 

 توان به آنها اشاره کرد.می کانتو  گرایانتجربه، رنمد ییگراعقل

جدیدی 1گراییعقل ظهور با مصادف مدرن دوران: گرایی مدرن به دانشجریان اول: نگاه عقل

 استان عقلب یونان در شناسیم متفاوت است.گرایی میاست که با آنچه از دوران یونان باستان به عنوان عقل

 ضیلتف خیر، امور تمامی دربرگیرنده و خرد از فراتر مفهومی لوگوس. است لوگوس معادل و کلی مفهومی

به  را قلعکه از جمله فیلسوفان متعلق به این جریان بودند،  نیتسالیب ، واسپینوزا  ،دکارت .است سعادت و

که جو تلقی شد طلب و سلطهعقل جدید در گوهر خود، زیاده .معرفی کردندعنوان تنها منبع معتبر شناخت 

این عقل همیشه  .(Ahmadi, 2005, P. 103)ها، منابع ثروت و لذت تازه را کشف کند کوشید سرزمینمی

اوری آورد. خردبشود برای او سود، لذت و سرخوشی به همراه میپردازد که تصور میبه کشف چیزهایی می

ود. فوکو و ضعیف ش مدرن حتی در اخالق نیز رسوخ کرد و سبب شد که رابطه بین دانش و فضیلت سست

ی چون اارتباط بین دانش و فضیلت توسط فالسفه»داند و معتقد است: دکارت را مسئول این گسست می

(. دانش تحت تأثیر این نگاه، جنبه اخالقی خود را از Foucault, 2005, P. 14« )شود.دکارت شکسته می

                                                 
1. Rationalism 
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رایی گرسد عقلفاده قرار گرفت. به نظر میای در خدمت عقل مورد استدست داد و به عنوان ابزار و وسیله

 گرایی هیوم در انکار رابطه تولیدی میان دانش و ارزش فراهم نمود.های ذهنی الزم را برای تجربهجدید زمینه

مانند هیوم  گرایانینگاه تجربهگرایان، در برابر نگاه عقل: گرایان به دانشجریان دوم: نگاه تجربه

 1گرایی. تجربه(Strathern, 2009, P. 68)بردند قرار دارد که اصالت تجربه را تا محدوده منطقی آن پیش 

بشر  همچنان که علم»بیند. هیوم معتقد بود که گرایی در عمل میارزش معرفت را در تجربی بودن و فایده

 توانیم به خود این علم بدهیم این است که باید بر اساسیتنها اساس استوار است، تنها اساس محکمی که ما م

دیدگاه هیوم نسبت به رابطه بین دانش و فضائل چنین (. Berlin, 1966, P. 10« )تجربه و مشاهده بنا شده باشد

یی گراثباتا. با رواج این دیدگاه،  نگاه اى علمى، بایدى اخالقى استنتاج کردتوان از قضیههرگز نمىاست که 

لذا دانش در این دوران، ساختار اخالقی خود را از دست داده و ساختار  گیرد.نسبت دانش در غرب اوج می

 .ردیگیممادی به خود 

 تفکر از یانیز نمونه کانت شناسیدر کنار این دو دیدگاه، معرفت :نگاه کانت به دانش جریان سوم:

. است یزن اخالقی فاعل نیست، بلکه فاهمه صاحب تنها انسان»دوران مدرن است. کانت کوشید نشان دهد که 

 انیروح حقیقتی وجود به را او عملی اطمینان و سازدمی آشکار او بر را او اختیار و آزادی او اخالقی وجدان

 میان هماهنگی ایجاد اساسی، از دیدگاه کانت مسئله (.Copleston, 2008, V. 6, P. 432« )کندمی توجیه

 ردیگ سوی از اختیار و آزادی جهان و سویک از علمی جبر و علیت جهان یعنی نیوتنی، فیزیک جهان

 بررسی مورد را تجربه اصالت مذهب هم و عقل اصالت مذهب مسئله، این حل دار و درگیر باشد. لذا،می

 ,Copleston)  نهاد بنیان را خود خاص فلسفه آنها، بر غلبه پی در بلکه آنها، ترکیب از نه و داد قرار نقادانه

2008, V. 6, P. 431 .)ه به فکری متفاوت بود ک کانت در تمام دوران تکاملش در جستجوی دو رشته فلسفه

: از علم فکری به ترتیب عبارتند چون و چرا در اندیشه کانت جایی دارند. این دو رشتههایی بیمانند واقعیت

هر فعالیت علمی  ازینشیپحالی است که کانت اخالق را (. این درJahanbegloo, 1998, P. 27)و اخالق 

 شرایط امکان حقیقت و بحث پیرامون این ،چیزی که کانت با آن سروکار دارددر حوزه فلسفه،  دانست.می

 آزادی اندیشه ،کانتاز دیدگاه توان امکان داوری آزادانه عقل را فراهم کرد. است که چگونه می موضوع

عقل  آزادی و رهایی کند. وضعبدین معناست که عقل تحت سلطه هیچ قانونی نیست جز قانونی که خود 

ی به شدند و این به نحوهایی بود که پیش از آن درست و مقدس دانسته میمستلزم قداست زدایی از موضوع

 سکوالریسم یا دنیوی گرایی انجامید. 

                                                 
1. Empiricism 
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 حیث که این از ت. آدمیقی انسان اسکننده سعادت، رفتار اخالمل تعییندر نظر کانت عابنابراین،  

 این زا کانت. است اخالق به شوند، ملزمدر نظر گرفته می غایت تنها به عنوان عقل و اخالق او و است عاقل

 بیان نینچ را اشاخالقی قانون لذا، کرد. قلمداد وسیله شودنمی را انسان که گیردمی نتیجه استدالل چنین

ای طورکلی هر موجود عاقل، به عنوان غایت بالذات وجود دارد، نه صرفاً به عنوان وسیلهآدمی و به کند کهمی

حال که به دلخواه مورد استفاده فالن اراده یا بهمان اراده قرار بگیرد؛ در کلیه اعمال و افعال باید او را درعین

 انسان، غایت است نه وسیلهرو، در نگاه کانت . ازاین(Corner, 2001, P. 295) به چشم غایت نگریست

(Kant, 2015, P. 94.) رفتن در نظرگ منداین اصل اساسی اخالقی کانت است که معیار هر رفتار اخالقی، غایت

ی هاطیفرتزند بین عقل و تجربه و با تأکید بر اخالق و فضیلت از افراط و رو، کانت پلی می. ازاینانسان است

گرایی ادهیا م سمیالیماترگیری مدرنیسم، طورکلی، در دوران روشنگری و با شکلکاهد.  بهمدرن میعصر 

ی به عنوان ابزاری یگرااثباتگرایی هیوم و نگاه بر ماهیت اخالقی دانش غلبه یافت و دانش تحت تأثیر تجربه

ای هناوری هدف اصلی فعالیتبرای زندگی بهتر تلقی شد. کارکرد دانش نیز به همین موارد محدود و  ف

تبدیل  تهینهای مدرایده برای تحقق ایوسیله دانشی شد. بر این اساس، تعلیم و تربیت در دوران مدرنیسم به

در  جامعه قلمداد شد. همانطورکه دینقدرت و کنترل  اعمال  ابزار تعلیم و تربیت به عنوان ن،ی. عالوه براشد

سو و یی جدید، از یکگراعقلقرون وسطی سبب جدایی اخالق از دانش شده  بود، در دوران مدرنیسم نیز 

 گرایی هیوم، از سوی دیگر، سبب جدایی اخالق از دانش شدند.تجربه

یده شدن پارادایم مدرن شاهد به چالش کشدر دوران پست : دوره چهارم: دانش در دوره پست مدرن

نویسد: ین میچن« مدرن: گزارشی درباره دانشپستوضعیت »ی با عنوان امقالهدانشی مدرنیسم هستیم. لیوتار در 

عریف اعتمادی به فرا روایات تی ساده بیان کنم؛ آن را به مثابه بیلیبه خمدرن را اگر بخواهم اصطالح پست»

. در این عصر (Culham, 2015, P. 46)« اعتمادی بدون شک محصول پیشرفت علوم است.کنم. این بیمی

. به (Sarup, 2003, P. 181)کند ای است که بیش از گذشته ذهن دولت را بسیار متوجه خود میدانش مسئله

ها یستمدرن. پست(Lyotard, 2005, P. 61 « )جایگاه دانش دستخوش تغییر و تحول شده است.»زعم لیوتار 

 & Mohammadi)کنند شناسی پیشین را نقد میهای معرفتنهند، بلکه نظامشناسی را بنیان نمیمعرفت

Abdolkarimi, 2005, P. 59.) ها معیارهای حقیقت یا قضاوت مدرنسیم بر این باور است که در واقع پست

نفی مفروضات اساسی مدرنیسم در  سمیمدرنپستدیگر، بیانبه (.Sim, 2005)کنند برای حقیقت را تضعیف می

 رابطه با معرفت و دانش و حقیقت است.

تواند در این بستر تحوالت عمومی بدون تغییر و دست لیوتار معتقد است که ماهیت دانش نمی
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تواند در این تحوالت جدید جا باز کند و به صورت عملی و نخورده باقی بماند، تنها در صورتی دانش می

ینی نمود که بتوان پیشکار بیاید که جریان یادگیری به قالب اطالعات کمی برگردانده شود. میاجرایی به 

هر چیزی که قابل برگردان به این شکل نباشد، کنار گذاشته خواهد شد  دانش شدهتیتثب در پیکره

( Lyotard, 2005, P. 62) یت یا م و تربکسب و تحصیل دانش از تعلی». در این موقعیت این اصل قدیمی که

 تراست، در حال منسوخ شدن است و حتی منسوخ ریناپذییجداپرورش اذهان، یا حتی از تعلیم و تربیت افراد 

. بنابراین، در این مسیر هر دانشی که قابلیت تبدیل به کمیت (Lyotard, 2005, P. 63 )« از این هم خواهد شد.

اه گیرد. از دیدگنش به خودی خود به عنوان هدف قرار نمیشود و در واقع دیگر، دارا نداشته باشد، طرد می

« موزشیآ»لیوتار، تجسم این مطلب کار چندان شاقی نیست که یادگیری به جای آنکه در راستای ارزش 

 (.Lyotard, 2005, P. 66 )یابد خود انتشار یابد، در مسیرهای پول جریان می

ی کشند و چیزهای موقتی، ظاهرطلق دست میها از جستجوی حقیقت ممدرنیستطورکلی، پستبه

چنین بین واقعیت و بازنمایی و هم درباره رابطهدهند. این موضوع با تفکرات فلسفی و واضح را ترجیح می

 (.Ward, 2005, P. 27)شود، مرتبط است ها ساخته میاین دیدگاه که واقعیت بیش از پیش از طریق نشانه

عنوان  ، مسئله توجه به دانش بهکرده استها را به خود جلب مدرنیستستیکی از مسائل دانشی که توجه پ

به وجه  تنها بلکه متربی ناظر به وجه حقیقت بودن دانش نیست،ساختن دانش در ذهن  شدنی است.امر ساخته

 واقعیتشود یک آموزش داده می ها،مدارس و دانشگاهبه این معنا که آنچه در  فایده مندی دانش نظر دارد.

فوکو،  (.Nguyen, 2010, P. 92)گیرد بلکه دانش به عنوان ابزار قدرت مورد استفاده قرار می ،ساده نیست

که قدرت، اند و اینافراد از طریق روابط قدرت شکل گرفته»در نقد رابطه مدرن انسان و دانش معتقد است که 

 کهسازی دانش است تجاریسرانجام،  .(Sarup, 2003, P. 103)« اصل نهایی واقعیت اجتماعی شده است

 کند. می را ثابت ثروت، کارآمدی و درست بودن ایمعادله

-اهنباید به کار بنگ جامعه دانشی ما  این تلقی از دانش را قبول ندارند و بر این باورند که هامدرنپست

دیگر، بیانهب خالقیت باز بماند. و اکتشاف و روشنگریو  و نقد و فکری علمی اصیل هایرسالت از آلوده شود و داری

وهش در های کیفی پژگیرد. شیوهشود و کمی بودن دانش مورد نقد قرار میگرایی مطرح میدر این دوران کیفیت

ه در دوران کمقوله کیفی منزلت انسانی در عصر پست مدرن  کنند.این دوره به تدریج موقعیت ممتازتری پیدا می

هدف  ،به پارامترهای اساسی در زمینه نوع آموزش ،بنابرایناست. دوباره ارزشمند شده  ،رنگ شده بودکم سممدرنی

بیت تعلیم و ترو  ابندییماهمیت  هافرهنگخردهفردیت و . شد و غیره توجه نشان داده از کسب دانش، انسانیت

 دهد.د قرار میو انتقاد را در محور توجه خو هافرهنگخردهفردیت، گفتگو، تکثرگرایی، مدرن پست
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 بنیانایده دانش فضیلت

کی از دانیم که این یبنیان اعتقاد به بار ارزشییی دانش اسییت. مینکته اصییلی در ایده دانش فضیییلت

. 1ستنددانگرایانی مانند هیوم دانش و ارزش را از هم جدا میموضوعات چالشی در تاریخ فلسفه است. تجربه

گیرد. در مقابل، رویکرد کانت به اخالق سییبب شیید تا در غرب اوج میگرایی با رواج این دیدگاه،  اثبات

ای هبه نیاز فعالیت»کانت »توجه به اخالق مغفول مانده از یونان باسیییتان، معطوف شیییود. در این خصیییوص 

شرایط  کشف درصدداشاره نمود. کانت که « دانشی به مفاهیم و احکام ارزشی مبتنی بر مفروضات ارزشی

ستفاده از یک طرح یا چارچوب مفهومی و ضروری امکان د انش و معرفت و توجیه دانش و تجربه بود، با ا

ستعالیی ستدالل ا شیوه ا ستفاده از  شان داد که چگونه  2ا صحبت کنیم می نکهیمحض ا بهن خواهیم از دانش 

این اساس  .. برهای زبانی خاصی هستیم )که ماهیت اخالقی دارند( .کنندهناگزیر به کاربرد مفاهیم و هدایت

شان داد ضروری میان اخالق و عقالنیت را ن برخالف دیدگاه هیوم که دانش و ارزش  «. او ارتباط مفهومی 

ست، کانت معتقد بود که دانش و ارزش را نمیرا از هم جدا می ده رو، ایتوان از هم تفکیک کرد. ازایندان

که دانش اعتبارش نه از بیرون و نه در امور مادی است، سازد بنیان ما را به این نکته رهنمود میدانش فضیلت

دمی های نوعی آترین فعالیتهای دانشیییی که از جدییابد. لذا، انجام فعالیتخود تحقق می درونبلکه در 

ها را رضفکه این پیشنحویای اسیییت بههای ارزشیییی ویژهفرضهسیییتند نیز به همین سییییاق مبتنی بر پیش

به زعم ریگز  (.Safaeimoghaddam, 2010)های دانشیییی به حسیییاب آورد عالیتتوان جوهر اصیییلی فمی

کند تا درک کنیم که چگونه زندگی شیییناختی ما با زندگی محور به ما کمک میشیییناسیییی ارزشمعرفت»

شده  ستاخالقی ما در هم تنیده  ضیلت . (Riggs, 2009, p. 204)«ا بنیان را از دیدگاه اما آنچه ایده دانش ف

رایانه را گگرایانه کانت اسیییت. کانت در قانون اخالقی خود رفتار وظیفهسیییازد نگاه وظیفهجدا میکانت 

قاعده زرین مقتضییی این اسییت که ما با دیگران فقط آن طور رفتار کنیم که در همان موقعیت »مدنظر دارد 

ضایت می شوددهیم با ما آنر که، درحالی(. Kant, 2015, P. 50، )(Gensler, 2010, P. 193)« گونه رفتار 

وفت رفتاری است که از روی احساس و عط»است؛  مدنظرگرایانه در ایده دانش فضیلت بنیان، رفتار فضیلت

توان گفت ایده دانش فضیلت رو، می(. ازاینHurst house, 2013« )گیردو خیرخواهی و نه وظیفه انجام می

ست و ناظر به  شی قائل ا ساس درونی می بنیان برای دانش بار ارز شد. اینهمراهی عمل با عاطفه و اح امر  با

                                                 
د شود، بر اهمیت فایده تاکیپاسخ به این سوال که چرا یک فعل خاص پدیدآورنده خرسندی اخالقی می». به همین دلیل در  1

فایده  1هایی چون نیک خواهی فایده جامعه و عدلورزید،  از این رو هیوم از پیشگامان فایده باوران است. هیوم در فضیلتمی

 (Copleston, 2001, V. 5, P. 348)«. دیدهمگانی را می

2. Transcendental 
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 تأثیر نگاه ارزشی به دانش در عمل همراه با احساس در افراد است. دهندهنشان

اریخی اهمیت است که از نظر مفهومی و ت حائزدر راستای تبیین ایده دانش فضیلت بنیان این نکته 

رن ششم اند. اعتقاد به این رابطه از قباط نزدیکی با هم داشتهارت هموارهدانش و فلسفه در حین داشتن تفاوت، 

ت. بوده اس« میل»و « دانش»دربردارنده مفاهیم « فیلسوف»قبل از میالد تا به امروز ادامه دارد. حتی مفهوم 

 .شد که دوستدار دانش و دانشمندی یا خردمندی باشدکم از زمان سقراط، فیلسوف به کسی اطالق میدست

است. ه دخستین روز پیدایش به معنی دوستی ورزیدن به دانایی، تفکر و فرزانگی بونفلسفه از  ،ینبنابرا

ادگیری توان فلسفه را دوست داشتنِ یاما هنوز می ،است معنای فلسفه بسیار تغییر کردهامروزه  باوجوداینکه

فلسفیدن به معنای خردورزی با دانش و معرفت گره خورده و دانش  و دوری از جمود فکری تعریف کرد.

که، با ظهور دوران مدرنیسم، با اعمال مایه اصلی خردورزی و عقالنیت بوده است. درحالیاساساً دست

شود. در این نوشتار، با توجه به این ریشه اصیل، ها بر دانش و عقل اعتبار این رابطه تضعیف میمحدودیت

ود. چنین شای است که به دانش تزریق مینگر و نقادانهش فضیلت بنیان دارای بار بینشی خالق، جامعایده دان

به  گرایانه عمل کند و همچنین نسبتشود تا انسان در مواجهه با دانش، کنجکاوانه و پرسشنگاهی سبب می

 دهد.انسانی قرار میدانش کسب شده احساس مسئولیت کند. این نگاه دانش را در خدمت اهداف عالی 

 

 بنیانماهیت تعلیم و تربیت بر مبنای ایده دانش فضیلت

دهد. این های دانشی قرار میبنیان، توجه به فضائل اخالقی را در کانون فعالیتایده دانش فضیلت

ای کسب هفضائل در حوزه تعلیم و تربیت دربرگیرنده حکمت و بصیرت اخالقی در کسب دانش، انگیزه

کند که عنای حقیقی دانش و نقش عواطف در دانش است که مجموعه این عوامل به ما کمک میدانش، م

کرد دانش رو، کارازاین «.چگونه باید زندگی کنیم»و سرانجام، « چگونه دانشی باید داشته باشیم»بدانیم 

 های بافضیلت است.بنیان، تربیت انسانفضیلت

اه و کنند آگهای دانشی خود از جوهر اخالقی دانشی که دنبال میدر فعالیت های بافضیلتانسان

دانش با ست. افزا ابنیان، دانش بینشمند بوده و از نتایج احتمالی اعمال خودآگاه هستند. دانش فضیلتعالقه

هایی تمام فعالیت وکند. در نتیجه، تعلیم و تربیت چنین سرشتی، تعلیم و تربیت را ماهیتاً دارای بار ارزشی می

مایه اصلی آنها دانش است، اموری ذاتاً ارزشمند تلقی شده که تمام ارکان خود را در جهت ارتقای که دست

ها به گیرد. برخی از ارکان تربیت که در فرایند تربیت با این هدفوجوه فضیلت مندانه انسان به خدمت می

ی و ابیشارزی، ریادگیو  آموزشی، آموزش طیمح، تیربو ت میهدف تعلشوند عبارتند از: خدمت گرفته می

 .آموزمعلم و دانش یژگیو
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 هدف تعلیم و تربیت: (1

ماهر شدن  کهآنهای بافضیلت است پیش از هدف اصلی تعلیم و تربیت فضیلت مدار، پرورش انسان

تری باید در بس ای را برای آنان رقم بزند. تخصص گراییای ویژههای علمی، ماهیت حرفهدر هر یک از شاخه

در عصر حاضر توجه چندانی به جنبه از فضیلت گرایی که امری عام است حاصل شود. چنانکه اشاره شد، 

شود. این یکی از انتقادهای اصلی است که هری لویس متوجه ها نمیارزشی دانش در جریان کسب دانش

ها اهدانشگ»داند و معتقد است: میدانشگاه هاروارد یا به تعبیری نظام آموزش عالی آمریکا یا حتی جهان 

اند که وظیفه بنیادی آموزش در دوره کارشناسی این اند... فراموش کردهنقش تربیتی خود را فراموش کرده

ی را برای ترکه دانشجویان کمک کند تا دریابند چه کسی هستند و کمکشان کند تا هدف بزرگ است

دیل شده های بهتری تبکنند به انسانکه کالج را ترک میوجو کنند تا درنهایت هنگامیشان جستزندگی

انش، به ت مندانه د. تعلیم و تربیت فضیلت مدار، بر اساس باور به جوهر فضیل(Lewis, 2007, P. 11) «باشند

اندیشد. لذا منظور از درک جنبه ارزشی دانش آن است که افراد در راه کسب های خوب میتربیت انسان

 گزینند نباید محدود به رشته خود باشد. بهدانش انسانیت را در خود پرورش دهند. همچنین، هدفی که برمی

 زشک ممتاز، عمدتاً هدف به مراتب واالتر یعنیدر تالش برای تبدیل شدن به یک وکیل و یا پ»طورنمونه، 

 (.Schelling, 2013, P. 30« )شودتبدیل شدن به یک انسان فرهیخته فراموش می

های آموزشی باید فراتر از متخصص کردن دیگر، هدف از آموزش و تعلیم در سازمانبیانبه

 توأمندگی ز به رسیدن آن غایت که تایی خاص باشد. تعلیم و تربیتی دارای اهمیت اسدانشجویان در رشته

ان آموزان و دانشجویباشد. در این مسیر آنچه دارای اهمیت است این است که دانش با اخالق و فرهیختگی

-یت میوارد فرایند تعلیم و ترب که یزمانو توانمندتر از  ترخوببه یک فرد خوب و توانمند تبدیل شوند، 

رییس بخش کارشناسی دانشگاه هاروارد  2003تا  1995ی از سال شوند. لویس که به مدت هشت سال، یعن

ترین دارد که مهمهای کالن آموزشی هاروارد و بلکه آموزش عالی آمریکا چنین بیان میبود در نقد سیاست

هدف تعلیم و تربیت در دانشگاه هاروارد باید آموزش فلسفه زندگی باشد که کرامت و شرافت را به امور 

فت دهند، ملتی که انجام میهر کارکند که دانشجویان هاروارد باید در کند. او تأکید میمی انسانی وارد

دیگر، در حوزه نظر با رویکردی وارد شوند که درک و فهم عبارتهای کرامت و شرف باشند. بهارزش

یس گونه که لوآنهای اصیل اخالقی به دست آورند و در حوزه عمل نیز ها را در بستر باور به ارزشواقعیت

کند ها باشد. لویس در یک داوری تأکید میدهند با توجه به آن ارزشی که انجام میهر کاردارد، بیان می

که اگر دانشگاه در این مأموریت شکست بخورد نه فقط هاروارد بلکه ملت و تمدن بشری آسیب خواهد 

  (.(Lewis, 2007, PP. 460-461دید 
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 محیط آموزشی: (2

ر آموزان باشد. این حس نشانگآموزشی باید مکانی برای برانگیختن حس کنجکاوی دانشمحیط 

شی فراگیر گرایی باید در محیط آموزحس اخالقی مثبت و برانگیزاننده نسبت به حقیقت است. ارزش حقیقت

ساسی ایده شود. اصل اها میشود. این امر منجر به ایجاد نگاه ارزشی به علم و دانش در مدارس و دانشگاه

 رو کادر اجرایی و مدیریتی تعلیم و تربیتبنیان باورمندی به ارزش ذاتی دانش است. ازایندانش فضیلت

مانند برنامه ریزان، مدیران، معلمان و استادان، نباید دانش را برای سود و زیان مادی آن آموزش دهند. این 

اشند های دانشی آگاهی داشته بمندرج در فعالیتهای اخالقی امر مستلزم تربیت استادانی است که به ارزش

ادی و های آزها آراسته باشند. این استادان کسانی هستند که متخلق به ارزشو از لحاظ روحی به آن ارزش

دانند. این افراد درصدد پروراندن قوه تفکر و تعقل استقالل در اندیشیدن بوده و حقیقت را راهنمای خود می

باشند و بر این اساس به گسترش مرزهای دانش های علمی میتوجه به اخالق در محیط و باال بردن میزان

 نیانبفضیلت دانش را آن شالوده که است بر این اساس، محیط آموزشی در این ایده محیطیاندیشند. می

 در .کنندفعالیت می مدارفضیلت و گسترش دانش  کسب راه در آن دانشجویان و استادان دهد،می تشکیل

 تنظیم و تهگرف شکل فضایل اخالقی براساس دانشگاهی انفعاالت و فعل و ارتباطات تمامی محیطی چنین

 شوند.می

 آموزش و یادگیری: (3

به معنای یکپارچه کردن دانش با فضیلت در جریان آموزش  از نظر آموزشی فضیلت مند بودن دانش

پیوندد که یادگیرنده در کنار فراگیری عمیق موضوع دانشی است. یادگیری زمانی به طور کامل به وقوع می

. بر ها و فضایل اخالقی را دریابدای که در حال یادگیری آن است بتواند پیوند وثیق آن دانش با ارزشویژه

ای رود و فضیلت را در خود جها نیست بلکه از آن فراتر میای از دانستنییده، دانش تنها منظومهاساس این ا

رد نیز های شخصیتی فدهد. لذا، آموزش تنها ناظر به ارائه دروس تخصصی نیست بلکه به پرورش جنبهمی

اهی اخالقی بب رشد آگنظر دارد. یادگیری باید بر شخصیت انسانی فرد اثر بگذارد. بدین معنا که دانش س

ت آن شود که بعد نخسفرد نسبت به خود و پیرامون خود شود. یادگیری شامل دو بعد شناختی و عملی می

دارد،  متخلق شدن به حکمت  مدنظرناظر به درک معنای حقیقی دانش و بعد دوم که وجه عملی و ارزشی را 

 گیرد.و بصیرت اخالقی ممزوج در دانش را در برمی

 

 ابی ارزشی

ره بهتر، توان با نتایجی از قبیل نمبنیان، کیفیت و ارزش دانش را نمیدانش فضیلت بر مبنای ایده 
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شغل بهتر، درآمد بیشتر و سودمندی آن برای افراد ارزیابی کرد. تعلیم و تربیت مبتنی بر این ایده، با ابزاری 

کنند و عمل را هدف، هیچ زار میکسانی که دانش را اب»ساختن دانش مخالف است. به عقیده شلینگ 

مل مایه عباید دستایی که در آن دانش اند ندارند، عرصهتصوری جز آنچه در زندگی هر روزی برگرفته

ند اهایی که از کف دادههایشان، در بهبود معامالتشان یا ترمیم قدرتباشد؛ دانش به آنها در کاشت زمین

 نیترینیعترین گونه اثبات و یا خوانند، نه به این دلیل که نابمیکند. آنها هندسه را علم زیبا خدمت می

یم و ها را مساحی کندهد که چگونه زمینشیوه اقامه برهان است، بلکه به این جهت که هندسه به ما ایده می

ه با (. بنابراین، عمل در دانشگاSchelling, 2013, P. 38« )ی تجاری به سفر رویمهایکشتخانه بسازیم و با 

 تواند آن را انجام دهد نیست. بلکه عمل،بنیان، به معنای عملی که هر کس میتوجه به ایده دانش فضیلت

یی که دانش به هاهای دانشی اخالق بنیان و موقعیتبدین معناست که دانشجویان و استادان بتوانند بین گزاره

ی که در آن دیگر، بتوانند تشخیص دهند موقعیتبیانشود، رابطه و نسبت مناسب ایجاد کنند. بهعمل تبدیل می

 و شرایطی دارد. هایژگیواند چه قرار گرفته

آموزان ی دانشجویان و دانشهاییتواناکند که کانون ارزیابی، ایده دانش فضیلت مدار پیشنهاد می

ه باشد. نکت ی عملی دانش در ارتقای روحی فرد و کیفیت زندگیهاییتوانادر درک فضائل اخالقی دانش و 

 به دنبال شود. برای رسیدن به این مهم بهتر استاساسی این است که توجه به فضائل مانع رسیدن به نتایج نمی

ی آموزشی چنین کارکردی از دانش را در افراد انتظار هایابیارزغایت حقیقی دانش باشیم. بر این اساس، در 

پرسشگری، نقاد،  آموزان و دانشجویانی با روحیهدانشهای آموزشی هدف این است که داریم. در ارزیابی

اهی برای بهبود کیفیت تواند ربنیان میپذیر تربیت کنیم. بنابراین، توجه به دانش فضیلتنگر و مسئولیتجامع

 ها باشد.مراکز علمی بخصوص دانشگاه

 

 آموزویژگی معلم و دانش

نوان رو، باید به عتی نیز بر عهده دارند. ازاینمعلمان و استادان عالوه بر نقش آموزشی، نقش تربی

متخلق به « خوب» معرفتی عامل یک خود باید الگو دارای فضایل اخالقی و معرفتی باشند. معلمان و استادان

باشند. برحسب این ایده نیازمند معلمان و استادانی هستیم که دارای  تخصصی دانش فضایل اخالقی و مجهز به

ر نحوه اندیشیدن بوده و آرمان آنان پروراندن قوه تفکر و تعقل و باال بردن میزان توجه استقالل و آزادی د

ش را های  شناختی و ارزشی داندیگر، معلمان و استادانی که جنبهبیان. بهباشد یعلمهای به اخالق در محیط

 دارند به ارزش ذاتیشوند که سعی آموزان و دانشجویان نیز به عنوان افرادی تلقی میدرک کنند. دانش

رین حالت تآموزان مطلوبطورکلی، در ارتباط با نقش معلمان و دانشدانش و فضایل دانشی دست یابند.  به
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آن است که در جریان کسب دانش، آموزش دانش و پژوهش هدفی را دنبال کنند که مربوط به غایات 

 گیرد. بلکه افراد در اینورد توجه قرار نمیدرونی خود آن دانش باشد. بنابراین، سود و زیان مادی دانش م

های درونی خود دانش نظر کنند و آنها را به عنوان هدف برگزینند. درک مربیان و متربیان راه باید به ارزش

 بنیان است. به ارزش درونی و ذاتی دانش، نکته اساسی در ارتباط با کاربرد ایده دانش فضیلت

 

  نتیجه

رو برخوردار داند و ازاینواجد ماهیت اخالقی می ی که دانش راادهیانوشتار، نشان داده شد در این 

در مسیر تحول تاریخی اندیشه بشر، پیوند میان  .دارد یآدماز ارزش ذاتی، ریشه در تاریخ کهن رشد ذهن 

در  و حوزه اعتباریاتدیگر، ربط میان حوزه حقایق بیانو ادراکات اخالقی با ادراکات علمی به هاشیگرا

لسفی ی مرسوم فهاچالشکانون توجه بوده است. اعتقاد به ارتباط یا عدم ارتباط میان دانش و ارزش در زمره 

هایی است که گیری  نظریهدر میان فیلسوفان و معرفت اندیشان بوده است. یکی از نتایج این چالش، شکل

کردهای آن ارائه شدند. در این بررسی تاریخی نشان شناسی نسبت به ماهیت دانش و کاردر حوزه معرفت

انشی های دای که گزارههای دانشی از همان آغاز ارزشمند شناخته شدند به گونهداده شد که دانش و فعالیت

ها معموالً های صاحب دانش در میان تودهانسان معموالً با نوعی قداست و بداهت همراه بودند. دانشی مردان 

یی جوقتیحققدس و قابل احترامی بودند. رشد ذهن آدمی و پیدایش اندیشه ورانی که دانش و های مانسان

نگری در چند و چون ادعای های عالمان، پرسشگری از دانستند، با تعمق و ژرفنفسه ارزشمند میرا فی

این آغاز  شدند و هم مقدس، را وارد حریم دانش ورزی نمودند.باورهای دانشی که هم بدیهی دانسته می

های فلسفی های فلسفی درباره ماهیت دانش انجامید. یکی از این دیدگاهگیری دیدگاهروندی بود که به شکل

لف تاریخی های مختهای رقیب در دورهبا عنوان ایده دانش فضیلت بنیان و سیر تاریخی آن در تقابل با نظریه

 مورد بررسی قرار گرفت.

ماهوی واجد بار اخالقی است و از لحاظ کارکرد  لحاظدانش از  ،بنیانبرحسب ایده دانش فضیلت

نیز از دو ویژگی مهم توانایی آن در ایجاد بصیرت و بینش، و توانایی آن در تحریک به عمل برخوردار است. 

شود، کار دانش توصیف مطرح می عصر حاضرو در  انیگرااثباترو، برخالف آنچه در دوران هیوم و ازاین

باشد  . بنابراین، دانشی که دارای جوهر اخالقیهاستدانستهبلکه تحریک فرد به عمل کردن به صرف نیست 

قراط دارد. چنانکه سها را به عمل وا میکنندگی دارد و انسانبا عمل عجین است، دانشی که قابلیت تحریک

ه کافی است عتقد بود ککند. او مدر یونان باستان براین باور بود که دانش فضیلت است و دانش کفایت می

ست، بلکه یی نیگرااثباتشما خیر را بشناسید، آنگاه به انجام آن مبادرت خواهید ورزید؛ زیرا این فهم، فهم 



 1397و زمستان  زیی، پا2، شماره 8سال                                      دانشگاه فردوسی مشهدنامه مبانی تعلیم و تربیت، پژوهش   84

فهمی همراه با دوست داشتن است. جنبه احساسی و عاطفی فهم است که انسان واجد دانش را تحریک 

ایده دانش فضیلت بنیان این است که در جریان  اندازد. نکته مهم درکند و راهش میکند، عاشق میمی

کسب دانش و درک و فهم، هم وجه احساسی و عاطفی فرد و هم وجه ارادی او درگیر است. بنابراین، 

کند؛ انسانی یت میمند تربمندانه، انسان فضیلتکارکرد این ایده در تعلیم و تربیت این است که دانش فضیلت

ان گفت تورو میکند نه عالم اخالق. ازایندیگر عامل اخالق تربیت میبیانبه ورزد وکه به عمل مبادرت می

یک شخص با فضیلت اخالقی شکلی از دانش را دارد که بسیار متفاوت است با شخصی که دارای »که 

 (.Lott, 2012, P. 409« )دانشی تنها با زیربنای تجربی است

افراد  باشد و برای جاسازی شده وجود افرادکه در  دبینچیزی می ار بنیان، دانشایده دانش فضیلت

درآمد تر و هایی از قبیل شغل بهتوان فقط با نتیجهنمی اکیفیت کار علمی ر رو،دارای ارزش ذاتی باشد. ازاین

در رابطه با دانش به ماهیت اصیل خود دانش  که این ایده این است ارزیابی کرد. در عوض، پیشنهاد بهتر

انش را برای خود دانش بخواهیم. در این صورت است که کیفیت تعلیم و تربیت را در پرورش توجه شود و د

هایی نساناند. چنین ابینیم که انسانیت را در خود پرورش داده و به فرهیختگی و خردمندی رسیدهافرادی می

تی ما از جمله علمی و تربیمراکز  ی هستند. آنچهپردازهینظربهتری در طراحان  ومنتقدان بهتر، متفکران بهتر 

افزایش و ارتقای توجه به فضیلت ذاتی دانش و پرورش  ،به عموم ارائه بدهند توانندها میمدارس و دانشگاه

  آن خواهد بود. پیامدهای کاربردی کماالت معنوی در فرد است که از جمله

 
References 

Ahmadi, B (2005). The Contemplation of Modernity. Tehran: Sepehr Publishing. (In Persian). 

Aristotle, (1999). Politics. (H. Enayat, Trans). Tehran: Zarrin Ghalam. (In Persian).   

Aristotle, (2006). Nicomachean Ethics. (M.H. Lotfi, Trans). Tehran: Tarhe No. (In Persian).   

Berlin, I (1966). The Enlightenment. (P. Darush, Trans). Tehran:  amirkabir Publishing. (In 

Persian).  

Brubacher, J.S. (1977). On the Philosophy of Higher Education Revised Edition. San 

Francisco: Jossey-Bass publishers. 

Copleston, F.Ch. (2001). A history of philosophy: Greece and Rome. (S. J. Mojtabavi). V1. 

Tehran:  Elmi & Farhangi Publishings. (In Persian).  

Copleston, F.Ch. (2001). A history of philosophy: Hobbes to Hume. (A. J. Aalam). V5. 

Tehran:  Elmi & Farhangi Publishing. (In Persian). 

Copleston. F.Ch. (2008). A history of philosophy: Wolff to Kant. (E. Saadat & M. 

Bozorgmehr). V6. Tehran:  Elmi & Farhangi & Sorush Publishings. (In Persian). 

Corner, S. (2001). Kant's philosophy. (E. Foladvand). Tehran: Kharazmi Publishings. (In 

Persian).   

Culham, T. (2015). Reuniting virtue and knowledge. Journal of Philosophy of Education, 

49(2): 294-3100 

Foucault, M. (2005). The Hermeneutics of the Subject. Lectures at the Coll`ege de France.   



 85 ...یبر مبنا انبنی لتیدانش فض دهیا یبررس                                                             1397 پاییز و زمستان، 2، شماره 8سال 

G. Burchell, Trans. (New York, Palgrave Macmillan). 

Fowers, B.J. (2014). Toward programmatic research on virtue assessment: Challenges and 

prospects. School Field, 12(3): 309-328. 

Gensler, H. (2010). Ethics: a contemporary introduction. (H. Bahreini, Trans). Tehran: 

Asemane Kheial Publishings. (In Persian). 

 Groux, G. (1988). Amicales et syndicalisme des cadres: logiques divergentes et pratiques 

communes. Revue française de sociologie.  29 (4). 563-591  

 Hursthouse, R. (2013). Virtue Ethics. (H, ghorbani, Trans). Ketabmah. No. 70. P 42-31. (In 

Persian).   

Jahanbegloo, R. (1998). Schopenhauer and critique of Kantian intellect. (M. Nabavi, Trans). 

Tehran:  Nei Publishing. (In Persian). 

Jaspers, K. (1965). Allgemeine psychopathologie (8th cd). Berlin: springer-verlag. 

Kant, I (2015). Groundwork of the Metaphysic of Morals. (H. Enayat & A. Gheisari). Tehran: 

Kharazmi Publishings. (In Persian).   

Kardan. A. M. (2002).  Educational Process in the West. Tehran: Samt. (In Persian).   

Lewis, H, R. (2007), Excellence without a soul: does liberal education have a future? ((M. 

Mardiha, Trans.). Tehran: Institude for social and cultural studies ministry of science, 

research & technology.    

Lott, M. (2012). Moral virtue as knowledge of human form. Social Theory and Practice, 

38(3): 407-431. 

Leacock, S. (1934).  The Pursuit of Knowledge; A Discussion of Freedom and Compulsion in 

Education. New York: Liveright Publishing Corporation. 

 Lyotard, J, F (2005). The Postmodern Condition. (H. Nozari, Trans) Tehran: Game No 

Publishings. (In Persian). 

Malek, H. Naeij, K (2012). The aristotle theory about education and training. wisdom and 

philosophy quarterly. Volume 2, number 5; Page(s) 103 to 121. (In Persian). 

Mohammadi, M. A & B, Abdolkarimi (2005). We and postmodernism. Tehran: Jahad 

daneshgahi Publishings. (In Persian). 

Newman, J.H. (1931) health and social evalution, London: George Allen & unwin. 

Newman, J. H. (1996). The Idea of a University. Ed. by Frank M. Turner. New Haven: Yale 

University Press. 

Nguyen, Ch. H. (2010). The Changing Postmodern University. International Education 

Studies. Vol. 3, No. 3: 88-99. 

Olson, P.R., (2012). Putting knowledge in its place: virtue, value, and the 

internalism/externalism debate. Philosophical studies, 159(2): 241-261. 

Pincoffs, E. (2003). Quandaries and Virtues against Reductivism in Ethics. (H. Hasani, 

Trans).  Tehran: Maaref Publishing. (In Persian). 

Popper, K. (1945). The Open Society and Its Enemies. Routledge. 

Pritchard, D. (2008). Greco on knowledge: Virtues, contexts, achievements. The 

Philosophical Quarterly, 58(232): 437-447 

Readings, B. (1997). The university in ruins. Cambridge, Massachusetts, and London, 

England. 

Riggs, W. (2009). Understanding, knowledge, and the Meno requirement: in A. Haddock A 

milar and D. Pritchard (eds.), Epistemic value. Oxford university press. 

Safaeimoghadam. M. (2008).  Recognition of the original features of higher education 

in the process of transforming human thought. Education.  Shahid Chamran 



 1397و زمستان  زیی، پا2، شماره 8سال                                      دانشگاه فردوسی مشهدنامه مبانی تعلیم و تربیت، پژوهش   86

University of Ahvaz. (In Persian). 

Safaea Moghadam. M. (2010). An Analytic Study of Spirituality Movement and an Approach 

to Higher Spirituality Education: A Basic Ethics Approach. Journal Managemant 

System. Twelve and thirteenth issues. Pp. 87-110. . (In Persian). 

Sarup, M. (2003). An introductory guide to post-structuralism and postmodernism. (M. R. 

Tajik, Trans). Tehran:  Nei Publishing. (In Persian). 

Schelling, F. W. J. (2013). The Absolute Idea of science in the journal of speculative 

philosophy. Journal Babel. 1 (2): pp. 29-39. (In Persian).   

Sim, S. (2005). Introduction to the second edition. The Routledge companion to 

postmodernism (2nd Ed.) (pp.vii-xiv). Oxon: Routledge. 

Strathern, P. (2009). Plato in 90 Minutes. (M. Oleia, Trans).   Tehran: Nashre Markaz 

Publishing. (In Persian). 

Warburton, N. (2003). Philosophy: The Classics. (M. Olia, Trans). Tehran: Ghoghnoos 

Publishings. (In Persian).   

Ward, G. (2005). Postmodernism. (G. Fakhr Ranjbar, Trans). Tehran: Mahi Publishings. (In 

Persian).   

Wiley, L. M. (2000). Ethics in the college: past, present, and future. Doctor of philosophy in 

Education, state university of New York at Oswego. 

Yamani douzi sorkhabi, M. (2012). Quality in higher education. Tehran: Samt Publishings. 

(In Persian). 


