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  يدر باب تعامل تربيت و فرهنگ عموم ياساس يهاي گزاره

 ðعلیرضا رحیمی

  
  چکيده

اصـالحات   ز با فرض ضـرورت انجـام  یت و نیو ترب فرهنگ ةان دو حوزیبا فرض وجود ارتباط م
ن دو حوزه چگونـه اسـت؟ و   یارتباط ا ةت، نحویترب يبرا يزیر ز برنامهیو ن یدر فرهنگ عموم یاساس

بـه دنبـال خواهـد     یتیترب يزیر برنامها ی یفرهنگ ياستگذاریس يرا برا یین اساس چه دستاوردهایبر ا
  داشت؟ 

بـه   یمحور اول در قالب ارائه ده گزاره اساسـ : شود یارائه م یمحور اساسن مقاله در دو یمباحث ا
 یعنـ ی(تربیـت  رابطـۀ در بخـش دوم  . پردازد یم آدمی رفتار و شخصیت تحوالت و تربیت یموضوع کل

. شود می یبررس یدر قالب چهار گزاره اساس عمومی فرهنگ با )آدمی تحوالت رفتار و شخصیترشد 
 آورد، یم فراهم را یتیترب عمل يبرا الزم داتیتمه و مقدمات یتیترب ۀشیاند نکهیات با توجه به یدر نها

و  دانسـت  مؤثر یعموم فرهنگ بر، تربیتی عمل ۀمقدم را، مانند تییترب اندیشۀ به شکلی منطقی توان می
 .است یفرهنگ ياستگذاریس ۀنیحاضر در زم ۀن دستاورد مقالیا

  
  ها د واژهيکل
   .ی، رشد، فرهنگ عمومتی، شخصيریادگیت، یترب

                                                
ð هنر و ارتباطات پژوهشگاه فرهنگ، مدیرگروه مطالعات فرهنگ عمومی 
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  مقدمه
وجود نـدارد، امـا در   » تیترب«و » فرهنگ«همچون  یان مقوالتیدر ارتباط م يدیترد

  . وجود دارد یحاکم بر آن مسلماً ابهامات ییها یژگیــن ارتباط، و ویچگونگی و نوع ا
ــ نـه   » فرهنـگ «و » تیترب«ان دو مقولۀ یح میصح يوندیپ يبرقرار ین مقاله در پیا
 یتر، بررسـ  قیان دقیبه ب. است ـ ها ، بلکه به زبان منطق گزارهیتجرب يها ساس روشبرا
» حـوزه فرهنـگ عمـومی   «با » یتیشه و عمل تربیحوزه اند«ارتباط میان  یو منطق ينظر

ه که مسلماً میان این دو حوزه، ارتباط و تعامالت فراوانی وجود ین فرض اولیاست؛ با ا
 یفرهنگـ  ياستگذاریدر س يریست و چه تأثیع این ارتباط چدارد؛ اما نحوه، میزان و نو

  . دارد
مثال اساساً  يبرا. شود یمطرح م يگری، سؤاالت دین پرسش اساسیپاسخ به ا يبرا

تـر ـ بـر     تواند وجود داشته باشد؟ و سؤال دقیـق  چه نوع ارتباطی میان این دو حوزه می
ارتباط و سپس نحوه، نوع و میزان  مبناي پاسخ به سؤال اول ـ اینکه بررسی و تبیین این 

ویـژه در زمینـۀ    تـوجهی را در مطالعـات فرهنگـی و بـه     چه نکات اساسـی و جالـب   آن
  آورد؟  گذاري فرهنگی به ارمغان می سیاست

گاه که نتایج  ویژه آن ار دشوار است؛ بهین سؤاالت، هر چند ممکن، اما بسیپاسخ به ا
نگارنده اذعان دارد که تـالش  . مؤثر باشد ياستگذارین دو حوزه، در سیا یتعاط یبررس

هـایی   دهد، اما گزاره ها نمی پاسخ به این دو پرسش اساسی پاسخ کاملی به آن يبرا يو
منـد بـه مطالعـات فرهنگـی، ماننـد       پژوه عالقه تواند براي تربیت کند که می را مطرح می

هـا   مـا توجیـه آن  رد ایـ گ یمورد بحث قـرار مـ   یل منطقیها با دال باورهایی که صدق آن
طلبد، بسیار مهم، جـذاب   یرا م یفراوان یقات تجربیازمند تالش بیشتري است و تحقین

  3!ـ است 2ـ و نه اتمام 1ن، از نوع انجامیبنابرا. پذیر باشد و تأمل
                                                
1. accomplissement = achievement )معادل فرانسه(  
2. achévement )معادل فرانسه(  

رسیده باشد یعنی نویسنده به اطالعات اساسی به نهایت فکر و ممکن است که اثري به سرانجام . را یکی دانست نباید انجام و اتمام .3
از این رو، یک نظریۀ تربیت اسالمی نیـز هـر چنـد     .برساند بالفعلبهترین بیان خود رسیده باشد، به نحوي که آنچه در اثر بالقوه است 

  .تواند ناقص باشد دیدة ناتمام دیگري میدلیل کمال اسالم، کامل تلقی یا تبلیغ شود، اما همانند هر پ ممکن است در بدو امر به
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  تربيت و تحوالت شخصيت و رفتار آدمي
  

  تربيت يک فعاليت و عمل است: گزارة اول

اما چه بر اساس نظر . نظر وجود دارد ت، اختالفیتربدربارة تعریف یا تعیین اهداف 
ها و مقاصد یک گروه بـراي تضـمین بقـا و     فرایندهاي انتقال قدرت«دیویی، آن را  جان 

از راه دوبـاره سـاختن یـا تجدیـدنظر در     ) 23: 1382،شـکوهی ( رشد مـداوم خـویش   
چـه آن را  تعریـف کنـیم،   ) 61: 1380، شـریعتمداري (» هـا  تجربیات و تشکیل مجدد آن

هایی کـه هنـوز    هاي بالغ بر روي نسل صرفاً عملی که نسل« 1مطابق با نظر امیل دورکیم
) 64: 1376، دورکـیم (» دهنـد  اند، انجـام مـی   براي زندگی اجتماعی به حد بلوغ نرسیده

هرگونه تأثیري که آدمـی در معـرض   «آن را  2میل  حتی مطابق با نظر استوارت ، یابدانیم
و عمـل محسـوب    تلقی کنـیم، تربیـت نـوعی فعالیـت    ) 22: 1382 ،شکوهی(»آن است

  .شود می
  

  تربيت فعاليت و عملي سنجيده است: گزارة دوم
گیـرد و عمومیـت    دورکیم معتقد است که عمل تربیت در همۀ لحظات صورت مـی 

هاي اساسـی آن اسـت؛ امـا بـر ایـن نکتـه نیـز تأکیـد دارد کـه تربیـت            یکی از ویژگی
بـه نظـر   ). 64: 1376، دورکیم(گیرد  وقفه صورت می جود دارد که بیاي و ناخودآگاهانه
وقفگی و استمرار و تأثیرگذاري دائمی تربیت بـر رفتـار کودکـان از ناحیـۀ      نگارنده، بی

اي ناخودآگاه صورت  گونه ترها امري مسلم است؛ اما این مدعا که تربیت اغلب به بزرگ
کنــد کــه آیــا آن عمــل  مــیگیــرد، محــل بحــث اســت و ایــن پرســش را مطــرح   مــی

زنـد و روح آنـان را    اي که از بزرگساالن در ارتبـاط بـا کودکـان سـر مـی      ناخودآگاهانه
تواند تربیت نام بگیرد؟ در پاسخ بایـد گفـت ایـن تنهـا      دهد می تأثیر خود قرار می تحت

                                                
1  . Emile Durkhiem (1858 1917 ـ) 
2. J.S .Mill (1806 1876 ـ) 
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مندي و ارادي بـودن   میل است که هدف دیدگاه معدودي از اندیشمندان نظیر دورکیم و 
دانند در حالی که  کنند و آن را مساوي با هرگونه تأثیري بر سایرین می ت را نفی مییترب

را تربیتی تلقی » تصادفاً مؤثر«دانسته و اعمال » مند عملی هدف«اغلب متفکران تربیت را 
نکـه  یر دورکیم یا میل، الزاماً به نفع متربی نخواهد بـود ضـمن ا  یتربیت به تعب. کنند نمی

  . توان هدف آن را معلوم کرد ن است و روشن نیست که چگونه میدام بسیار فراخ
با جهت «باشد و » سنجیده«توان تربیتی دانست که  نگارنده معتقد است عملی را می

و   پـس، تعلـیم   .از ناحیۀ مربی صادر شـود » مند غرض«اي  و به گونه» و هدفی مشخص
ار فرد یا افرادي بر فرد یـا افـراد   توان عملِ تأثیرگذ تربیت را ـ به تعبیر گستردة آن ـ می  
اي اطالق کرد که به منظور پرورش، اصالح، تغییر یا  دیگر دانست و بر کوشش سنجیده

یافتۀ مدرسی  توسعۀ رفتار انسان صورت گیرد، یا حتی به طور خاص، بر فعالیت سازمان
  ).110: 1380، شریعتمداري(داللت داشته باشد 

  
  ني بر تفکر استوتربيت مبت تعليم: سوم ةگزار

و در » هـدف  بـی «تردید، مبتنی برتفکر است؛ زیرا عمل ناسنجیده،  عمل سنجیده، بی
» آمیـز  جـــــنون « 1یکی از فیلسوفان معاصر فرانسوي و حتی به تعبیر» منفعت بی«نتیجه 

  .خواهد بود
ــق اســالمی نکــات     ــون موث ــر اندیشــه و اهمیــت آن در مت ــی ب ــل مبتن ــارة عم درب

  از حضـرت امـام   کـافی کلینـی در کتـاب    یعقوب  محمدبن. شود می توجهی یافت جالب
اش از  آنکه بدون علـم بـه عمـل بپـردازد فسـادگري     «: نقل کرده است) ع(جعفر صادق

   .2»اصالح بیشتر است
در میان اغلب اندیشمندان اسالمی، شناخت مقدمۀ عمـل و رفتـاري همگـون بـا آن     
                                                

، بـا جنـون   )اش خودش است یعنی عملی که انگیزه( عمل بدون اندیشه«اعتقاد دارد  )Antoinette Fouque( آنتوانت فوك .1
  .)364: 1383جهانبگلو، ( »!فاصلۀ زیادي ندارد

  .)52: 1366صدرالمتألهین، : به نقل از( »ل علی غیرعلم کان مایفسد اکثر مما یصلحمن عم« 2.
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مطـابق  . شـود  ابهنجار ـ از اندیشه ناشی مـی  است و رفتار آدمی ـ خواه بهنجار و خواه ن 
اگر شـخصِ عـالم بـر حسـب دانـش خـویش عمـل نکنـد، شـناخت و          «رأي جاحظ، 

شناخت یکسان خواهد بود؛ حال آنکه چنین نیست یعنی اگر انسان واقعاً بـه امـري    عدم
، بـدین  )97:جاحظ(».زند علم داشته باشد، به ناچار، عملی موافق با آن علم از او سر می

  .گیرد به تمامی از اندیشۀ او نشأت می 1رتیب، حرکات اختیاري انسانت
  و االشارات سیناست که در نمط سوم کتاب  ها در این زمینه ابن یکی از بهترین نمونه

نَّ الحرکات االختیـار «: نویسد ، دربارة حرکات اختیاري میالتنبیهات نَفسـا   یـۀ ا شَـد » .نیـۀ اَ
، چهـار مبـدأ   يحرکـات اختیـار  «دهد کـه   رت توضیح مینصیر در شرح این عبا خواجه
نام دارد که عبارتست از خیـال و وهـم در حیـوان و    » قوة مدرکه«دورترین مبدأ . دارند

است و به دو  یاست که منبعث از قوة مدرکۀ آدم» قوة شوق«آن،  یدرپ. عقل در انسان
است که عبارتسـت   »قوة اجماع«بعد از این قوه، . شود شعبۀ شهوت و غضب تقسیم می

. آیـد  حاصـل مـی  ) کراهـت (یا ترك یک فعل) اراده(که بعد از تردید، در انجام یاز عزم
اینکه انسان آنچه دوست ندارد را برگرفته و یا به عکـس در انجـام آنچـه دوسـت دارد     

با قوة شوق دارد و بـا وجـود   ) عزم(دهد، داللت بر مغایرت قوة اجماع کراهت نشان می
است، یک  يانسان توانا متساو ياست که انجام یا ترك یک فعل که برا )اجماع(این قوة

» ها و عضالت بدن قوة برانگیخته در اندام«بعد از قوة اجماع، . کند طرف ترجیح پیدا می
 يانجـام امـر   ياین قوه نیز با سایر قوا مغایرت دارد، زیرا ممکن است انسان بـرا . است

ایـن قـوه   . باشد، اما قادر به تحریک اعضایش نباشد اشتیاق داشته باشد، اراده نیز داشته
  ).411ـ  412: 1375، ابن سینا(» حرکات است يترین مبدأ برا نزدیک

به تعبیر استاد مطهري، هم در انسان و هم در حیوان، حرکات اختیاري از عزم، شوق 
                                                

 ،اختیار بیمقابل حرکات  ۀبلکه این حرکات نقط ،انجام اعمال متفکرانه و پیچیده نیست ضرورتاً ،مقصود از حرکات اختیاري .1
ن دست یا پاي انسان نیز در همین زمره قرار شود که حتی حرکت داد مالحظه می. استمعده  درهضم غذا  یا قلب پشتنظیر 
  !اي همچون تربیت چه رسد به مسئله ،گیرد می
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تیب هر بدین تر. گیرد، منتها ادراك در انسان عقلی است و در نهایت از ادراك نشأت می
نخست بایـد تصـوري از آن   : دهد سلسله مقدماتی دارد کارِ اختیاري که انسان انجام می

داشته باشد، دوم باید میل او به آن کار و یا ترس او از نکردن آن کار در او پیـدا شـود،   
چهارم بایـد  . سوم باید نوعی حکم، قضاوت و تصدیق دربارة مفید بودن آن داشته باشد

ی دربارة آن داشته باشد ـ که باید آن کار را بکنم، یـا نبایـد ـ ؛ پـنجم      نوعی حکم انشائ
  ). 12ـ  13: 1361، مطهري(شدن ضرورت دارد  دل جهت و یک اراده، تصمیم، یک

شـک   و تربیت را فعالیت و عملی سنجیده بـدانیم، بـی   باید اذعان کرد که اگر تعلیم 
ترین ویژگی عمل سـنجیده آن اسـت   توان هر کوششی را تربیتی تلقی کرد؛ زیرا کم نمی

که براي غایتی در نظر گرفته شود و نیز از انجام آن، منفعتی، مادي یا معنـوي، حاصـل   
  . ها بر اندیشه و تفکر متکی هستند شود که همۀ این

مندي اطالق شود که آگاهانه، ارادي و  بر این اساس واژة تربیت، باید به فعلِ غرض
منـد   فعلی ارادي، آگاهانه و غرض: نده از تربیت همین استاندیشیده است و تعبیر نگار

  .یعنی اندیشمندانه
  

  .دامنة تربيت از نظر تا عمل گسترده است: گزارة چهارم
  » .تربیت یک عمل است« .1
  » .تربیت عملی سنجیده است« .2
بر  یالجرم مبتن يا دهینتیجۀ منطقی دو گزارة پیشین این است که هر عمل سنج .3

  » .عملی است مبتنی بر تفکر تربیت«: تفکر است
  : این سه گزاره یحاصل منطق

  ».دامنۀ تربیت از نظر تا عمل گسترده است« .4
گاه که از حوزة نظر و اندیشه به حوزة عمـل   با این مقدمات، باید اذعان کرد تنها آن

یعنی تربیت گذار از نظـر بـه عمـل    . ایم نهیم، به حوزة تربیـت وارد شده و رفتار گام می



 v 53هايی اساسی در باب تعامل تربيت و فرهنگ عمومی  گزاره

کوشــد  ت و مربــی در تــاروپود نــوعی قــدرت اجرایــی اســت کــه از راه آن مــیاســــ
را به رفتارهاي مشهود تبدیل کنـد و   1هاي خویش یا دیگر اندیشمندان و فالسفه اندیشه

به بیان دیگر، آنچه . کار بندد ها را در حرکت حیات بشري و زندگی واقعی خویش به آن
ن پدیده در بستر فراینـدي اجتمـاعی محقـق    کند ـ هر چند ای  عمل تربیتی را هدایت می

شود ـ حاصل تصادف و به زبان دیگر، امري ناآگاهانه، کور، و غریزي نیست، بلکـه    می
کند و براسـاس بینشـی کـه نسـبت بـه تربیـت دارد بـه         مربی بر اساس اندیشه عمل می

  .پردازد فعالیت تربیتی می
  

، كوشش ذهني آدمي را بـه امـر   از نظر تا عمل ،گستردگي دامنة تربيت: گزارة پنجم
  دارد تربيت معطوف مي

هـایی   تفکر دربارة تربیت، چیزي فراتر از کسب اطالعات علمـی مربـوط بـه دانـش    
هاي گوناگون تربیتی براي  شناسی است که در جنبه شناسی، جامعه همچون فلسفه، روان

تـا اصـول و    کنـد  مربی مفید است؛ آنچه در برخورد با مسائل تربیتی به مربی کمک می
ایـن بـدان   . کار بندد، همان طرز تفکـر اوسـت   شناسی را به شناسی یا جامعه قوانین روان

آغـاز   2معناست که نزد مربی تربیت فن، هنر، مهارت، و عملی است کـه از حـوزة نظـر   
  . شود می

                                                
تربیـت   ۀمتفکرانـی کـه در زمینـ   «یـا   »مربی متفکر«بلکه  ،فیلسوفان رسمی و نامی نیست صرفاً ،»فالسفه«از  نگارندهمراد  .1

مبـادرت   یتربیتـ اجراي اعمال به  ،تربیتی اندیشمندان راءآانتخابی آگاهانه از  راساسو یا حتی مربیانی است که ب »اندیشند می
   .ندورز می

پاسـخ آیزیـا    نـد؟ در کن کـار مـی  راستی فیلسوفان چه  هکه بتر شدن معناي عبارات باال مناسب است پرسیده شود  براي روشن
 .جویی حقیقت فلسفی اسـت  هدف فلسفه پی ...پردازي و اندیشیدن است آنان فلسفه ۀمشغل« :گوید می )Isaiah Berlin(برلین

صدد انجام دادن فالن وظیفه باشیم؟ چرا باید از کسی دیگر باید در چرا ؛کنند ها مطرح می هایی است که بچه پاسخی به پرسش
همچنین یک فیلسوف . بینی است فیلسوف روشن ۀبه نظر من اولین وظیف«: گوید می )Paul Ricoeur(پل ریکو »اطاعت کنیم؟

کنم که فیلسوفان تحلیلی حق دارند با کمال  از این رو فکر می. که در مفاهیم دقت داشته باشد مگر آن ،باشد تواند فیلسوف نمی
  ).232: 1383جهانبگلو، (»کار ببرند هداد کلمات را درست ب فروتنی بگویند که باید به مردم یاد

به معنـاي نظریـه    ،نظرهرچند کند؟  استفاده می »نظر« ةاز واژ نگارنده در جاي جاي این مقالهسؤالی اساسی است که چرا  .2
  ï. کند می ایجاددهنده به مربی است و در او موضع تربیتی  مربی است یا اینکه جهت »نظر«تربیتی یا حاصل  ۀاما نظری نیست
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دربارة تربیت البته متأثر از فلسـفۀ اجتمـاعی، روح زمـان و نیـز در تعامـل بـا       1تفکر
وجـه فـردي و دلخـواه بـه      بـه هـیچ  . ات اجتماعی مربی و حتی متربی استواقعیت حی
ها را انتخاب، گـزینش   تر آن شیآید، اما متکی بر باورهایی است که مربی، پ حساب نمی

هـاي   دلیل نیست که امروزه اگر مربی از جریـان  بی. و یا حتی خلق و تدوین کرده است
تواند به تربیت بپـردازد و   ه نباشد، نمیهاي جامعه آگا فکري و از آداب و رسوم و سنت

ناچار باید نخی در اختیار داشته  ها کارشناس شود، به تواند در همۀ رشته چون عمالً نمی
هـاي   این نـخ چیـزي جـز درك پایـه    . هاي تسبیح را به یکدیگر بپیوندد باشد تا این دانه

و ملت بـا تکیـۀ   اي که ساختمان جامعه بر رویش سوار شده است  اساسی سامانۀ فکري
  . دگاه نیستیکند، یعنی فلسفه، طرز تفکر و د بر آن زندگی می

  
هـاي   تي عبارتست از کوشش ذهني معطـوف بـه فعاليـت   يفلسفة ترب: گزارة ششم

 پردازي است ترين بخش آن نظريه ت كه اصلييبشريِ مربوط به امر ترب
ۀ فلسفی تنهـا  هاي بشري است، زیرا اندیش فلسفه، کوشش ذهنی معطوف به فعالیت

اي از پروازهاي عقل سرکش نیست که در فضایی مجرد و انتزاعی، بدون قیـد   مجموعه
هـاي   زمان و مکان پرواز کند؛ بلکه نوعی کوشش ذهنی است که رو بـه سـوي فعالیـت   

کردنشـان بـراي    هـا و آمـاده   بشري دارد و براي یافتن مفاهیم اساسی نهفتـه در وراي آن 
بدین . به تبع فلسفۀ تربیتی نیز این چنین است. کند ا تحلیل میها ر تحقیق و بررسی، آن

ترتیب هرچند کوشش فلسفی در وهلـۀ نخسـت نظـري و کوشـش تربیتـی در درجـۀ       
وتربیت به حکم طبیعت آن و به دلیل اینکـه بـه اقـدامات     نخست عملی است، اما تعلیم

                                                
ð ف به نگرش و یا معطوـ  علمی ۀو در نتیجه مولد نظریـ  شدنی واقع و تجربه تواند معطوف به امر نظریه می ،در حالت اول

  .ساز است نظرساز و در واقع تصمیم ،در حالت دوم نیز نظریه. باشدـ  تربیت ۀفلسفـ  مربی نسبت به عناصر مرتبط با تربیت
در ایـن  . هاي تربیت بنگرد و در اطراف آن بیندیشد نظر باشد یا اینکه به واقعیت تواند صاحب ترتیب مربی به دو معنا می بدین

اي  ساخت یا انتخاب نظریه ،تواند پیشنهاد می) تفکر در امر تربیت( حاصل این اقدام ،کار گیرد هی را باگر او روش علم ،صورت
هستی و عناصر  ،تربیتی است و یا اینکه با نگاهی خاص به انسان یدانشمند یا فیلسوف ،تربیتی باشد و او عالوه بر مربی بودن

 »نظر« ةدر فرهنگ اسالمی نیز واژ. به سراغ تربیت شاگردان برودـ  تربیتو به طور کلی تمامی عناصر مؤثر بر ـ  ها ارزش ،آن
  .اند ها به نظر کردن تشویق شده است و انسان شدهبسیار استفاده 
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این . فکري متکی باشد ناچار باید به چارچوبی هاي اجرایی گرایش دارد، به عملی و گام
در واقع بیانگر ضرورتی نهفته در طرحی فکري است کـه مربـی بـر پایـۀ آن در دنیـاي      

بـزرگ در طـول    ۀچنین است کـه بسـیاري از فالسـف    این .کند رفتارهاي بشري سیر می
وتربیـت متوسـل    هاي فلسـفی خـویش بـه تعلـیم     تاریخ براي عینیت بخشیدن به اندیشه

   1.اند شده
کارگیري روش فلسفی در تفکر و تحقیقات تربیتی  عبارت از به وتربیت یمفلسفۀ تعل

مطابق این تعبیر، فیلسوف تربیتی به کوششی عقالنی براي تحلیـل و نقـد آن   . نیز هست
اي، مهارت، آزادي، فرهنگ، و  دسته از مفاهیم اساسی مثل طبیعت انسان، فعالیت مدرسه

 ۀمطالعـات فلسـف  . هـا اسـتوار اسـت    آن پـردازد کـه کـار تربیتـی بـر پایـۀ       شناخت مـی 
گیري در قبـال   ـ مانند موضع ها و مفاهیم اساسی بررسی اندیشه راهوتربیت گاه از  تعلیم

هـا   که ممکـن اسـت از راه شخصـیت    ـ  ها ماهیت انسان، اهداف تربیتی، آزادي و روش
فـی  از طر 2.گیـرد  ها صورت می صورت گیرد؛ گاهی نیز از راه بررسی مکاتب و گرایش

تالشی جدي و پیوسـته بـه   نخست : توان دو نوع تعریف کرد وتربیت را می تعلیم ۀفلسف
بدین ترتیب . اي فلسفی براي بررسی مسائل تربیتی شیوهو دوم  اي هماهنگ سوي وظیفه

هاي نظـري   اصطالحات، مفاهیم و اهداف تربیت را تعریف، مبانی و ریشهفلسفۀ تربیتی 
                                                

نوردید و با این و آن بـه   می دررا محافل و کوچه و بازارها  که گرد اندیشمند یا معلمی دوره .است سقراط بارزترین نمونه .1
آغـاز کـرد و در    ،دهنـد  که محور مهارت انسـانی را تشـکیل مـی    ،هاي رفتاري او کارش را از واقعیت. اختپرد می وگو گفت

هاي مختلف  به کندوکاو در زوایاي عقل پرداخت، با این دیدگاه که فعالیت جستجوي مفاهیمی که خاستگاه رفتار انسان است
  . خیزد برمی از مفهوم یا مفاهیم خاصی ،آگاهانه یا ناآگاهانه ،رفتاري ما

هایی از  تربیت گروه راهها و تمایالت خود را از  دادند و گرایش پیش از او نیز معلمانی بودند که آراي خویش را نشر می
اند، بلکه باید منتشـر   هاي فلسفی براي زندانی شدن در مغز زاده نشده کردند، زیرا ایمان داشتند که اندیشه مردم آتن ترویج می

افراد مختلف به موجوداتی زنـده   رفتار انسانی راهها ایمان دارند، گسترش یابند تا از  مردمی که به درستی آنو در میان  شوند
 ،دیـویی جـان   ،فلسـفی معاصـر   ۀبه یکی از پیشـوایان بـزرگ اندیشـ    ،در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم. تبدیل شوند

مریکا دعوت شد این مقام را به شرطی پذیرفت آشگاه شیکاگو در دان ۀخوریم که وقتی براي تصدي ریاست گروه فلسف برمی
 ۀفلسفه نظریبود که اصل ین اعتقاد او به ا اي خواسته یندلیل چن. دار باشد که همزمان ریاست بخش علوم تربیتی را نیز عهده

  .شوند حک زده میهاي فلسفی در آن م کارگاهی است که اندیشهوتربیت در واقع  و تعلیم وتربیت است عمومی تعلیم
هـاي   گیـري  پیش روي ماست و اگر موضع »وتربیت فلسفه تعلیم« کنیمبحث  »نظام معرفتی«یا  »زمینه« دربارةبخواهیم  اگر 2.

  .قرار داریم »وتربیت هاي تعلیم فلسفه«کنیم در برابر  را بررسی می »ها گرایش«نیز  مربیان و فالسفه و
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هـا همـاهنگی    این ۀهم میانو  کند می هاي آن را تعیین نیانو فکري تربیت را تحلیل و ب
ـ را وتربیت  تعلیم ۀفلسفتوان  این گونه است که می. آفریند می  ۀپیاده کردن روش و نظری

طرحـی   یـا  )39 :1965 ،فنـیکس (نیز قلمداد کرد  تربیتیعنی  فلسفی در میدان آزمایش
، باید کـرد یعنی آنچه عمل  ةیوطرحی که به ش؛ هاي تربیتی براي هدایت فعالیتدانست 

   .)23: دیویی( اشاره دارد
با  1روش فلسفی در تحقیقات تربیتی يریکارگ وتربیت یعنی به هرحال فلسفۀ تعلیم به

هاي تربیتی نیـز مـرتبط باشـد و اگـر بـه       پردازي؛ اما همزمان باید با مهارت هدف نظریه
ترین خصیصـۀ   یم یافت که مهمخوبی درخواه نظري بیفکنیم، به 2ن فلسفهیهاي ا ویژگی

 یعنیپردازي است؛  آن، ساخت پیوندي راسخ میان اندیشه و عمل تربیتی در قالب نظریه
که البته تنها از راه . شود با عمل تربیتی برقراري ارتباط میان آنچه اندیشه و نظر تلقی می

  . کارگیري روش علمی مناسب ممکن است به
یتی یعنی ادراك ضوابط کلی و مفاهیم اساسی و یافتن پردازي در کار ترب فرایند نظریه

هاي زندگی روزانه همراه  هاي پیونددهندة میان جزئیات پدیدة تربیتی که با واقعیت رشته
دهد که جزئیات اندیشه  وتربیت به مربی این امکان را می ترتیب فلسفۀ تعلیم بدین .است

تـوان بـه    بر این اساس مـی . د بزندرا با جزییات عمل در قالب نظریۀ مدون تربیتی پیون
  .گزارة هفتم این مقاله اشاره کرد

  
  نظرية تربيتي تجلي پيوند نظر با عمل تربيتي است: گزارة هفتم

ـ را با ین است، دو نکتـۀ اساسـ  یشیگزاره پ یواقع شرح منطق ن گزاره که بهیل ایذ د ی
                                                

در تحقیق موضوع هر چه ریزتر و خردتر . توجه داشت »وتربیت تعلیم « ۀو وظیف »تحقیق« ۀوظیف نباید به تفاوت موجود میا .1
 تر است نزدیک »هنجار«رفتار به  ،تر باشد تر و مرکب وتربیت هر چه عام اما در تعلیم و تر است تر و ژرف قدقی ،تحقیق شود کار

  .)33ـ  34: 1377,سعید اسماعیل(
 آماده بودن برايـ   3هاي اصلی  خطوط کلی و راهـ   2 بینش کلیـ   1 :وتربیت عبارتند از متعلی ۀهاي فلسف برخی از ویژگی .2

 ةدهندنیروي تغییرـ  6 ارزشی يچترساخت ـ  5 هاي علوم تربیتی و علوم وابسته هماهنگی میان شاخهـ  4ل تربیتی ئفهم مسا
   .)54و47ـ 48 :1383، و جهانبگلو 41و35و31و 30: 1377،علی( تعامل نظري با محیطـ  7اجتماعی
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، نـه ضـرورتاً   هـاي تربیـت   نکه نظریۀ تربیتـی عبارتسـت از شـیوه   ینخست ا: متذکر شد
 يهـا  اخـتالف در فلسـفه   لیـ دل نکه نظریۀ تربیتـی ـ بـه   یدوم ا 1.کاربستن آن هاي به شیوه
اي به جامعۀ دیگر متفاوت است و علوم تربیتی پیوسته از حیث محتوا  ـ از جامعه یتیترب

شـود نگـاه    را آنچه موجب زایش نظریۀ تربیتی مـی یو هدف در حال دگرگونی است، ز
را عـالوه  یشود، ز یم یتلق یتیه مبنا و اساس عمل تربین ، نظریوجود ابا . فلسفی است

تربیتـی مبتنـی بـر     يهـا  از مفـاهیم و گـزاره   ينکه نظریۀ تربیتی مجموعـۀ همسـاز  یبر ا
اي از  اعم از فلسفی، دینی، اجتماعی، فرهنگی و علمی است؛ مجموعه يبشر يها دانش

ویـژه از   توان همۀ فرایندهاي تربیتی را بـه  ها می شود که در پرتو آن یم یز تلقیاهدافی ن
عد روشی سازمان داد ب.  

  
مطابق نظرية بصيرت، يادگيري عبارت از تغييـر شخصـيت و تربيـت    : گزارة هشتم
  ت استيهمان رشد شخص

ترین امـور حـوزة    یکی از نکات مهم در نظریۀ تربیتی این است که بتواند براي مهم
جـا   آنچه براي مـا در ایـن  . عاریف اساسی ارائه دهدوتربیت تعیین تکلیف کند و ت تعلیم

براي تبیین مـدعیات ایـن مقالـه اسـت و      2»یچارچوب مفهوم«حائز اهمیت است ارائۀ 
هاي متعددي را، که در نظریۀ تربیتی ارائـه شـده بـه نـام      نگارنده صرفاً تعدادي از گزاره

ن مقالـه بـه   یا یساسطرح، بررسی و اثبات کرده، در مقام مفروضات ا 3»نظریۀ بصیرت«
  : 4ها عبارتند از ن گزارهیا. گیرد کار می

                                                
به همین سبب است . گیرند ها قرار می شوند که در تقابل با آن تصوراتی که گاه به حدي از اعمال تربیتی متداول متمایز می .1
  .نظریۀ تربیتی بسیاري از مربیان بزرگ با تربیت متداول در عصر ایشان در تضاد است که

2. Conceptual framework 
؛ مجموعـه  1382،... ارزشـیابی خـالق   و نیـز  5فصل  :2008 رحیمی،: بصیرت و محتوا و مضامین آن رك بهنظریه  ةباردر .3

  .1386 ،»انسجام اسالمی و نظریۀ بصیرت « ؛1385، ...تربیت دینی کودك؛ 1385،...معناي تربیت ؛1382، ...مقاالت
چارچوبی مفهومی و مفروضاتی  به شکلها  از این گزاره ها در این مقاله صرفاً گزاره بارة درستی یا نادرستیبحث در به جاي 4.

  .گیریم اساسی براي ارائۀ بحث بهره می
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» شخصـيت «کند، كه از آن به  مي» رشـــد«در فرايند تربيت تمامي ابعاد وجودي : نخست
  ) .١٣٨٧رحيمي، عليرضا، (شود  تعبير مي

ــه      در روان ــت ک ــایی اس ــامی چیزه ــامع تم ــیت ج ــی، شخص ــایص«شناس ، »خص
و شامل خصوصیاتی است کـه در یـک    1شوند اخته میآدمی شن» مزاج«و » وخوي خلق«

) 483ـ   484: 1369شـریعتمداري،  (طرح یا کل، وحدت پیدا کرده و شکل گرفته است 
مطـابق  . اسـت » بما هو انسـان  انسان «و ناظر به کلیت وجود انسان و به تعبیر فلسفی آن

ق «تواند  مانند جامع تمامی ابعاد وجودي آدمی، می» شخصیت«گزارة باال، مفهوم  لَّ مـــتع
 يکـه بـرا   یکسـ  یعنی؛ یمرب(ن اساس، معلمیبر ا ).1387: رحیمی( تلقی شود» رشـــد

با مدیریت و تسهیل یـادگیري در  ) دهد یانجام م یت تالش آگاهانه و عقالنیتدارك ترب
  . پردازد متربیان، به تحول در شخصیت آنان می

  
 است » تغيير شخصيت«يادگيري : دوم

شناختی است که در ذهن و روان انسان  ساس رفتار آدمی، رویدادي روانیادگیري، ا
گیرد که شاگرد خود تجربه کند و در نتیجۀ تجربه،  پیوندد و وقتی صورت می وقوع می به

این تغییرات نه ضرورتاً در  2.تغییراتی در افکار، عادات، تمایالت و اعمال او ظاهر شود
شـود ـ بلکـه در     ا به هنگام تعریف یادگیري گفته میشناسی رفتارگر رفتار ـ که در روان 

  ).2008و رحیمی،  1387رحیمی، (کند  تمامی ابعاد وجودي یعنی شخصیت بروز می
ـ  يبـرا » نافع« يا تواند به گونه یآن، م یر فلسفیبه تعب یشناخت این امر روان و  یمترب

                                                
به تعبیر وسیع  کشورمان، مفاهیم خوي، مزاج و استعداد را مبین سه جنبۀ خاص شخصیت ۀشناس برجست روان ،دکتر منصور .1
  ).1ـ  3 :1373منصور،( کنند داند که در پاسخ به سه سؤال از یک عمل معنا پیدا می می، آن
تري از کالس، معلم، کتاب و چارچوب مدرسه یا دانشگاه را در  شود معناي بسیار وسیع آنچه از واژة یادگیري استنباط می .2

. یادگیري بدون توجه به اینکه در کجا و چه سنی انجام پذیرفته است، مورد نظر است  گیرد؛ یعنی مفهوم گسترده و غنی برمی
در نهادهاي : هاي متعدد باشد ها و روش تواند به معناي کسب دانش، بینش، نگرش و توانایی از راه یادگیري می بدین ترتیب،

هـاي سـمعی و بصـري ماننـد رادیـو و       رسـانه  ها و مجالت یا آثار مکتوب مثل کتاب، روزنامه راهرسمی مانند مدرسه، یا از 
  .تلویزیون، سینما یا هر ابزار و امکان دیگر
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ـ  يبرا» رنافعیغ«ا ی یمرب يبرا» مطلوب« ـ  يبـرا » نـامطلوب «و  یمترب ابـد  یتحقـق   یمرب
  ).2008 ،یمیرح(

  
 است» رشد شخصيت«يا » نافع ييادگير«ت يترب: سوم

است که در  یکس یاست و مرب» رشـد«تر آن  یا به تعبیر دقیق» یادگیري نافع«تربیت 
بدون یادگیري، تربیت ممکن نیست، اما . کند یجاد مینافع یعنی رشــد ا يریادگی یمترب

شـدن اسـت و    یعنی یادگیري واسطۀ تربیت. شود لمداد نمیاي تربیت ق هر نوع یادگیري
شدن نوع خاصی از یادگیري را در بر دارد؛ چیزي که نگارنده از آن به یـادگیري   تربیت

  ).1387همان و رحیمی، (شود  یر میتعب» رشد«از آن به  ینیکند در منابع د نافع یاد می
تربیتی حاصل نشده است و تنهـا  گاه که یادگیري غیرنافع است امر  از نظر مربیان آن

شود؛ یعنی یـادگیري نـافع بـا     هنگامی که یادگیري نافع است، عمل تربیتی محسوب می
ن یبـد  1.شـود  نبودن مقارن و متقارب تلقی مـی   بودن و یادگیري غیرنافع با تربیتی تربیتی

و هـدایت   از راهـ   بـه تجربـه   دادنِ تربیت کوششی سنجیده بـراي شـکل   و تعلیمب، یترت
جانبـۀ   رشد همه امکان و فرصت براي هدایت آن، خلق ظیفۀي ـ است و و کنترل یادگیر

شمار  بهآن  مفهومی ۀطسوا» نافع یادگیري« شخصیت انسان و تسهیل این فرایند است و
  ).همان(رود  می

  

  ).رشد شخصيت(مند و انديشيدة تربيت آموزش عبارتست از تدارک آگاهانه، غرض: چهارم
  

  آورد يتربت را فراهم م يمقدمات و تمهيدات الزم برا ينظرية تربيت :گزارة نهم
ـ   ياسـت کـه بـرا    یکسـ  یدر توضیح باید گفت آموزش تدارك تربیت است و مرب

                                                
. افکند ن است کسی اشکال کند که در مفهوم یادگیري نافع معیار مشخص نیست و این تعریف ما را به دوري باطل میممک .1

) چه شخص تربیت کننده، چه مکتب تربیتی(در پاسخ باید گفت از آنجا که مفهوم تربیت از مفاهیم ثانیه فلسفی است هر مربی
تعیین این نافع بودن در یادگیري به عهده مربی یا مکتب تربیتی  ،بنابراین ،تلقی خاص خود را نسبت به نافع بودن تربیت دارد

  ). 1385 ،و نیز رحیمی 1388پور،  يرحیمی و گوهر( است 
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تحقـق   يبـرا  یبدین ترتیب، مرب. دهد یو آگاهانه انجام م یعقالن یت تالشیتدارك ترب
 جریـان  بـه  رسـاندن  کمـک  منظور بهیادگیري  تسهیل به) یا همان تربیت(نافع يریادگی

 از اسـتفاده  بـا  تـا  است درصدد او مسیر، این در. پردازد و هدایت آن می شاگردان رشد
 مشـخص  اي برنامه اساس بر و )مدرسه و کالس خود، آموزان، دانش، امکانات(ها  داشته

تربیت  او. ابعاد اساسی شخصیت شاگرد را متحول سازد ،)برنامۀ درسی(نمعی روندي و
 و دهد می جهت محیط با شاگرد درونی وانفعاالت فعل به یعنی ؛دهد می یادیعنی کند  می
اما یاددادن باید بـه یـادگیري نـافع منجـر     . دهد می تغییر را آموز دانش ذهنی ساخت در

ص میزان ید کرد که تشخین نکته تأکید بر ایاکنون با. شود یشود، واال امر تربیتی واقع نم
هـایی اسـت کـه     هـا و ارزش  ها، بینش تأثیر دانش ز شدیداً تحتیبودن ن و نحوة این نافع

 1تأثیر نظریۀ تربیتی یعنی در ماهیت امري فلسفی مربی بدان معتقد است؛ بنابراین، تحت
رو،  از ایـن ) . همـان (هاي انسان نسـبت بـه حقـایق زنـدگی اسـت       و مبتنی بر برداشت

را فـراهم  ) تیتحـول شخصـ  (تیـ ترب يدات الزم بـرا یم که آنچه مقدمات و تمهیمعتقد
  .است یتیۀ تربیآورد، نظر یم

  
  تحــول شخصيت آدمي با تغيير رفتارهاي او مالزم است: گزارة دهم
ن اسـت کـه تحـــول    ید به آن اشاره کرد ایل گزارة هشتم بایکه در تکم ینکتۀ مهم

  : ه استیازمند توجین گزاره نیا. شخصیت آدمی با تغییر رفتارهاي او مالزم است
هـاي فـرد،    العمـل  بارة شخصیت تعابیر و تعاریفی از قبیل مجموعۀ رفتار یا عکسدر

طور کل و راه زندگی فرد ارائـه   مجموعۀ خصوصیات فرد، طرح رفتار فرد، رفتار فرد به
هاي رفتاري و در واقع به بعد  شود که اغلب این تعاریف به جنبه مالحظه می. شده است

ین توجـه در تعبیـر دکتـر منصـور از شخصـیت نیـز       ا. بیرونی وجود آدمی توجه دارند
موضوع شخصیت، بـه بیـانی سـاده، همـان انسـان      «به اعتقاد ایشان . خوبی هویداست به

                                                
مبتنی اسـت بـر    که این امر اساساً کنداین است که بر این مدعا تأکید » امر فلسفی«کارگیري عبارت  همقصود نگارنده از ب .1

  .تئوریک که خود مبتنی بر مفاهیم پایه است يبرخورداري از ساختار
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» واقعی است با همـان وضـعی کـه در خیابـان یـا در کـار یـا بـه هنگـام فراغـت دارد          
ن در این عبارت بیانگر این حقیقت است که ما هنگامی که بـا انسـا  ). 1: 1373منصور،(

دهـد   مقام موجودي که در تعامل با خود، محیط و دیگران رفتارهایی از خود بـروز مـی  
به عبارت دیگـر، شخصـیت یـک    . گوییم مواجهیم، از چیزي به نام شخصیت سخن می

آیـد، امـا بـا امـوري ملمـوس و       شـمار مـی   واقعیت است و با وجودي که مفهـومی بـه  
بـه تعبیـر   . آید شمار نمی ت و امري انتزاعی بهشدنی اس  پذیر و توجیه شدنی تبیین مشاهده
سازد،  شناختی است که انسان خاصی را مشخص می شخصیت، یک کلیت روان«منصور 

در نتیجه یک مفهوم انتزاعی نیست، بلکه تجلی همین موجود زنده است که ما از بـرون  
  ).همان(» کنیم نگریم و از درون او را حس می می

نکه شخصـیت  ینخست ا: اید چند نکته را در نظر گرفتبه هنگام مطالعۀ شخصیت ب
شود، ولی نبایـد ایـن خصوصـیات را بـه      صفات و خصوصیات تشکیل می يسر کیاز 

نکه شخصـیت مجمـوع ایـن خصوصـیات     یدوم ا. امور بدنی یا امور روانی محدود کرد
شود که ایـن خصوصـیات در آن بـه شـکل      اي تشکیل می نیست، بلکه از طرح یا زمینه

روي همـین اصـل   . آینـد  کنند و بـه صـورت واحـد درمـی     ی با هم ارتباط پیدا میخاص
شوند و رفتار  هاي گوناگون ظاهر می خصوصیات معین در اشخاص گوناگون به صورت

نکه مالك قضاوت دربارة شخصـیت افـراد،   یسوم ا. آورند ها را به شکل خاصی درمی آن
شـوند، جزئـی از    رفتار او ظاهر می هاست و خصوصیات فرد از این نظر که در رفتار آن

: تـوان گفــت  بنــابراین، در تعریـف شخصـیت مــی  . دهنـد  شخصـیت او را تشـکیل مــی  
در خصوصیاتی است که در یک طرح یا کل وحدت پیدا کرده و شکل گرفتـه اسـت و   

   1.شود رفتار فرد ظاهر می
  

                                                
پـذیر   شخصیت فرد تغییرپذیر و تکامل ،سازد پذیر می بینی با اینکه این خصوصیات طرح رفتار فرد را تا حدي ثابت و پیش .1

تـوان از رشـــــد ابعـاد     بر اساس همین تغییرپذیري و امکان تکامل است که مـی ). 483ـ   484: 1369 شریعتمداري،(است 
  .اساسی شخـصیت و از تــربیت مانند هــدایت این رشــــد سخن به میان آورد
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  با فرهنگ عمومي) تحوالت شخصيت و رفتار آدمي(رابطة تربيت
نۀ تعلیم و تربیت بود، اما موضوع اصلی این یهایی در زم ن گفته شد گزارهآنچه تاکنو

میان این دو حوزه، ارتباط و . مقاله ارتباط میان این حوزه با حوزة فرهنگ عمومی است
. تعامالت فراوانی وجود دارد، اما آنچه مهم است نحوه، میزان، و نوع این ارتباط اسـت 

تواند وجود داشته  اً چه نوع ارتباطی میان این دو میترین سؤال این است که اساس ساده
گر  تواند بر مبناي پاسخ به سؤال نخست در ذهن پژوهش تر که می باشد؟ اما سؤال دقیق

شکل بگیرد این است بررسی و تبیین این ارتباط و سپس نحوه، نـوع، و میـزان آن چـه    
گذاري  در زمینۀ سیاست ویژه توجهی را در مطالعات فرهنگی و به نکات اساسی و جالب
  کند؟  یفرهنگی به ما گوشزد م

م پاسخ اساسی و کاملی به این سؤاالت بدهیم، با وجود یتوان یدر این مقاله مسلماً نم
منـد بـه حـوزة     پـژوه عالقـه   تواند بـراي تربیـت   کنیم که می هایی را مطرح می این گزاره

ند توجیه بیشتري هستند، بسیار مطالعات فرهنگی، چونان باورهایی صادق که البته نیازم
  . کردنی باشد  مهم، جذاب و تأمل

  
يـا   يرفتارهاي آحاد و افراد انسـاني شـکل دهنـدة فرهنـگ عمـوم     : گزارة يازدهم

  آن هستند يها كم مؤلفه دست
 وجود نـدارد  و مفاهیم متقارب آندرك واحدي از فرهنگ امروزه میان اندیشمندان 

 و تعـاریف ایـن  فتخـارآمیز تعـداد   ا بعضاً با افـزایشِ  علوم اجتماعی دانشمندان یو برخ
تـرجیح   محققـان اغلـب  رو،  از ایـن . ندکن میز ینتر  را آشفته اوضاع ها، آن تأکید بر تعدد

هـا و معایـب،    آسـیب موجود، بـه بحـث دربـارة    ریف ابه تع پرداختنکه بدون  دهند می
از فرهنـگ   یفـ یارائـۀ تعر هدف نگارنـده در اینجـا   . ندبپرداز ها حل راه، مسائل و وجوه
. ست، بلکه تبیین مدعایی است که در قالب یازدهمین گزاره مطرح شده استین یعموم

کند و نه تعریف جدیدي ارائـه   این گزاره نه به تعاریف موجود فرهنگ انتقادي وارد می
کنـد کـه آنچـه در فرهنـگ عمـومی ـ چونـان          دهد، بلکه بر این مدعا پافشاري مـی  می
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ـ بیش از هر چیز موضوعیت دارد و باید مورد مطالعۀ دانشمندان قـرار   ساسیا يا مؤلفه
از مفاهیم اعتبـاري اسـت کـه     یرا فرهنگ عمومیاست، ز یانسان يگیرد، همانا رفتارها

   1.رود ها به کار می گروهی از انسان يرفتار يها یژگیبراي بیان و
مطالعـۀ  و  مربوط است یمات آدیح هاي هحوز یبه تمام ،مفهوم فرهنگبه اعتقاد ما 

همـۀ   فعالیـت بلکـه موضـوع    شـود؛  محـدود نمـی  علـوم اجتمـاعی    آن صرفاً به حـوزة 
 آنخاصی از  ةشکل و یا حوز، به يا هیو از زاو يا گونه بهکه هر یک است  یشمندانیاند

رود  انتظار مـی  ن،یبنابرا. ها دستیابی به معانی است بررسی ۀاما هدف هم کنند، میتوجه 
ـ همـۀ ا هـاي   هکه یافتـ  مکمـل یکـدیگر و    ،خـاص  یفرهنگـ  ةدر حـوز  شـمندان ین اندی

دارد، فرهنـگ   جوهر فرهنگ توجهکه به ، ریاین تعبدر  .باشد واحد یقتیحق ةبازگوکنند
مداران  هاي خاص نظیر سیاست پذیرد که از سوي گروه هایی تأثیر نمی در واقع از برنامه

دان و مدیران ، بلکه همانی اسـت کـه در   هاي دولتمر شود و تصمیم و نخبگان تنظیم می
اي مقبول، معـروف یـا مشـهور، در میـان مـردم بـه مثابـه         گونه زمان و مکانی خاص به

شـامل  » فرهنگ بـه مثابـه رفتـار   «گر، یبه عبارت د. ، جریان دارد»رفتار«، یعنی »صفات«
ایـد  ب. عـت آن، دسـتکاري کـرد   یتوان در آن جز به مقتضاي طب یاست که نم یندهاییفرا

اجبار قـانونی   ۀاي از نظام فرهنگی جامعه است که پشتوان حوزه فرهنگ عمومیدانست 
در پـی  ، بـه معنـاي حقـوقی کلمـه    را،  یبندي به آن مجازات و عدم پايدارد ن 2و رسمی

ا اسـتناد  یها ارجاع داد  ست که بتوان به آنین ین مدونیشامل قوان یفرهنگ عموم .ندارد
و ظهـور   ادولـت معنـ  ـ   در تقابل مردم یاساً به لحاظ مفهومد بتوان گفت اسیکرد و شا
ن و ی، نه قـوان »رفتـــارها«و » صفات«است که در  يا حوزهفرهنگ عمومی . کند پیدا می

                                                
نظـر آیـد؛ امـا     هشناسان رفتارگرا یا فیلسوفان رفتارگراي ذهن ب انگارانه یا در راستاي اندیشۀ روان شاید چنین مدعایی ساده. 1

رفتارگرایی است و تأکید نگارنده بر اهمیـت  هاي اساسی نظریۀ تربیتی بصیرت، مخالفت با  زیرا یکی از ویژگی ،چنین نیست
  .شود تر می موضوع رفتار در فرهنگ عمومی پس از ارائۀ توضیحات بعدي واضح

، )جریمـه (تا مجـازات اقتصـادي   ،توجهی افراد از فشار روانی ناشی از بی: این اجبار، به بیان دورکیم، سطوح مختلفی دارد. 2
یا گروه هاي خاص  افراد و برخی از سويدولت و حکومت  ۀاز ناحی اجبارها ی از اینبرخ .تنبیه بدنی و ،)زور(اجبار فیزیکی
  .شود  اعمال میها و اعتقادات  براي حمایت از ارزش و حتی آحاد 
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هـاي   تمامی آحاد صـاحب ارزش  را ضرورتاًیابد، زی یم یها، تجل ارزش یمقررات و حت
نچـه میـان اقشـار و طبقـات     آو  سـتند ینعمومی و مشـترك   ۀبست پذیرفته شده و به کار

 ،رسوم، آداب، تشریفات و شعائر اجتمـاعی عبارتست از  ،گوناگون جامعه مشترك است
  . کرد یبررس» رفتار«د آن را در قالب یبا یبررس يبرا .ها ارزشضرورتاً نه 

  
  اصالح رفتارها يعني ياصالح فرهنگ عموم: گزارة دوازدهم

اسـت کـه اجبـار رسـمی از آن حمایـت       ی از نظام فرهنگی جامعـه ئفرهنگ عمومی جز
ـ بـراي حراسـت از آن     حکومـت گیـرد کـه    در مقابل وجوهی از فرهنگ قرار می کند و نمی
در کنـار فرهنـگ    ،فرهنـگ عمـومی  . کنـد  یمـ اسـتفاده  ) زور( از اجبار فیزیکـی ـ   نهایت در

رش پـرو  و آمـوزش ، اقتصـاد   حکومت،  هاي زندگی اجتماعی، خانواده، حوزه ۀرسمی، در هم
. مشخصـی محـدود کـرد    ةرا بـه حـوز   تـوان آن  نمـی  ،از ایـن رو  ؛حضـور دارد  آنو نظایر 

هـاي تحـول    ثر بر تفسیر آن، مکانیسـم ؤل ممهم، عوا بر هثیر این دو حوزأت توان تعاطی و می
 کـرد د آن در نظام اجتماعی، میزان تناسب آن را به فرهنـگ رسـمی بررسـی    رو تفسیر، کارک

  .به تغییر و اصالح آن پرداختاحیاناً اساس این شناخت  و بر
 یگـر امـور تلقـ    آحاد و اصالح بخش انسجام ا به خطا، خود رای یبه درست ،حکومت

تطبیق  یفرهنگ یرسمفرهنگ عمومی با اهداف کلی نظام ل، هرگاه ین دلیبه هم، کند یم
، هـاي گونـاگون   مسـ از مکانی يریـ گ رههـ ببـا  دهد تـا   ینکند، به خود اجازه مو همراهی 

ن یــاز ا 1.دکنــ هماهنــگ خــودبــا اهـداف   ، یعنــی آن را»اصــالح«را  فرهنـگ عمــومی 
                                                

اصرار و مسئوالن کشور  گر این است کهنشانادبیات فرهنگ عمومی، که در چند سال گذشته در کشور شکل گرفته است،  .1
قرار گرفتن فرهنگ عمومی در کنار فرهنگ آموزشی، اشاره به اصالح فرهنگ عمومی . گري دارند ین اصالحتمایل زیادي به ا

تالش براي تغییر رفتار مردم ، )68آذر ماه (هاي زندگی مردم در بیانات مقام رهبري روش تصحیح عادات، اخالق، ملکات و با
انضباط اجتماعی کـه بـه   کاري،  چون وجدانهم رح موضوعاتیط  ،فردي و اجتماعی اخالقیاتپوشیدن،  لباسمثل  در اموري

 حـاکی از آن ) 19/4/84سـخنرانی  (»جز به برکت یک فرهنگ صحیح در اذهان یکایک مردم قابل تعمیم نیسـت « تعبیر ایشان
 اي از فرهنگ در کنار فرهنگ رسمی است که حکومت مفسـر و متـولی آن   حوزه حاکمانست که فرهنگ عمومی در تلقی  ا
  . توان یافت اندرکاران فرهنگی هم مطالبی مشابه می دستحاکمان و در سخنان دیگر . ست ا
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ز یفرهنگ ن یت فرهنگ و اخیراً با نام مهندسیریا مدی يزیر گاه به برنامه يساز هماهنگ
  .شود یاد می

ـ نفسه خطا دانست، امـا نکتـۀ مهـم نحـوة ا     یتوان ف ین اصالح را نمیا ن اصـالح و  ی
ـ آ. مکانیسم حاکم بـر آن اسـت   ده و یشـ ی، ولـو اند يتـوان بـا هـر نـوع دسـتکار      یا مـ ی

ر از راه اعمال قـانون  یین اصالح و تغیا ایرا اصالح کرد؟ آ یشده، فرهنگ عموم حساب
، با مصوبه و بخشنامه و وضـع  یو حکومت یدولت يا نهادهایر است؟ آیپذ و اجبار امکان

ر ییـ م کـه تغ ین گفتیش از ایر دهند؟ حال آنکه پییرا تغ یتوانند فرهنگ عموم ین میقوان
ـ ، آن هم يریادگیت است که خود مستلزم یر در شخصییرفتار مستلزم تغ ري نـافع  یادگی

  . است
 بـر  بردار نیست و عمـدتاً اجبار یة فرهنگ عمومحوز م که اساساًیدان نکه مییضمن ا

 1.کنـد  و تغییـر مـی   گیـرد  میشکل  حکومتنهادهایی خارج از  ساختمبناي پذیرش و 
ـ  رییـ تغعمومی سازندگان و حامالن خاص خودش را دارد کـه  فرهنگ  ا بـه اصـطالح   ی

اصـالح  بـراي  و صدور بخشنامه مصوبه قانونی را ی، زبخشنامه میسر نیست با اصالح آن
   .با آن استشکل برخورد  نیتر نابخردانهفرهنگ عمومی 

  
  شود مي يفرهنگ عموم يها ر نافع در مؤلفهييتربيت موجب تغ: گزارة سيزدهم

  :گفته شد
» شخصیت«در فرایند تربیت تمامی ابعاد وجودي آدمی، چیزي که از آن تعبیر به  .1
آدمی » مزاج«و » وخوي خلق«، »خصایص«به عبارت دیگر، تمامی . یابد شود، رشد می می

                                                
ما براي فرهنگ عمومی چیـزي بـه نـام     «: گفته است فرهنگ عمومی بارةدراسالمی  یکی از وزراي سابق فرهنگ و ارشاد .1

ترین قانون و مصوبه، همین فرهنگ عمومی است  اما ظاهراً حاکم  ایم، اي هم از سوي دولت نداشته ایم، و مصوبه قانون ننوشته
این جمالت  .)73زمستان  فرهنگ عمومی،(  »باشد نامه در متن جامعه مطرح می که یک قانون ننوشته و به عنوان یک تصویب

تغییر  دهد آنان به اصالح و می نشانخوبی  هاما ب ،بودن فرهنگ عمومی است مهار نشدنیهرچند بیانگر اذعان سیاستمداران به 
   .قائلند قانون و مصوبه راهآن از 
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گیرند و ناظر بـه کلیـت وجـود     کنند و شکل می که در یک طرح یا کل، وحدت پیدا می
کننـد،   بما هو انسان هستند تحوالت اساسی پیـدا مـی   ن انسان انسان یا به تعبیر فلسفی آ

ق رشد«تواند  می» شخصیت«براین اساس، مفهوم  لَّ بـا مـدیریت و    یمرب. تلقی شود» متع
  . پردازد تسهیل یادگیري در متربیان، به تحول شخصیت آنان می

شـناختی کـه در ذهـن و روان     رویـدادي روان . است» تغییر شخصیت«یادگیري  .2
  . گذارد پیوندد و در تمامی ابعاد وجودي وي تأثیر می وقوع می ان بهانس

 یمترب يبرا» نافع« يا تواند به گونه یآن، م یر فلسفی، به تعبیشناخت این امر روان .3
به . ابدیتحقق  یمرب يبرا» نامطلوب«و  یمترب يبرا» رنافعیغ«ا ی یمرب يبرا» مطلوب«و 

تواند متناسب بـا دیـدگاه    یا منفی نیست، بلکه می عبارت دیگر، این تغییر ضرورتاً مثبت
   .مربی خوب یا بد باشد

 یاست که در مترب یکس یاست و مرب» رشد شخصیت«یا » نافع يیادگیر«ت یترب .4
  . آفریند می» رشــد«نافع یعنی  يریادگی

بدون یادگیري تربیت ممکن نیست و بدون تربیت رشد شخصیت معنا نـدارد و   .5
  .مند و اندیشیدة این رشد دارك آگاهانه، غرضآموزش عبارتست از ت

  . تحول شخصیت آدمی با تغییر رفتارهاي او مالزم یا مطابق است .6
  .آن هستند يها یا مؤلفه یدهنده فرهنگ عموم رفتارهاي انسانی شکل .7
ـ ر اصالح رفتارها که از راه برنامـه  یعنی یاصالح فرهنگ عموم .8  یو مهندسـ  يزی

  .ستیفرهنگ ممکن ن
فرهنـگ   يهـا  ر نـافع در مؤلفـه  ییۀ منطقی این است که تربیت موجب تغاکنون نتیج

  .شود می یعموم
سیزدهمین گزارة این مقاله از سویی به نقش اسـاسی تربیت در بروز تحوالت نـافع  

کند و از سـویی   هاي آن رفتار است، اشاره می ترین مؤلفه در فرهنگ عمومی، که اساسی
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» مهندسـی فرهنـگ  «تـر،   پایه مستقیم یا به اصطالحی بیریزي  دیگر، به نفی امکان برنامه
  1.اشاره دارد

  
ـ يعمل ترب يدات الزم را برايت، مقدمات و تمهيتفکر دربارة ترب: گزارة چهاردهم  يت

ـ طور منطقي نظر توان به ن، مييآورد، بنابرا يفراهم م تـي را ماننـد مقدمـة عمـل     ية تربي
  مؤثر دانست يتربيتي بر فرهنگ عموم

) ر نافعییتغ(تواند موجب بروز تحول ینکه تنها و تنها تربیت است که میاسخن آخر 
سـوم، چهـارم،    يها شود، مطابق با گزاره  یفرهنگ عموم يها در رفتارها و به تبع مؤلفه

تـی را مقدمـۀ عمـل تربیتـی و مـؤثر بـر فرهنـگ        یتوان منطقاً اندیشۀ ترب می همو ن تمفه
  .دانست یعموم
  

  ياستگذاريس يبرا ينکات
اسـت کـه    ین مقاله مـدع یا. ستین یفرهنگ ياستگذاریس یفرهنگ نف یمهندس ینف

ر اصالح رفتارها ممکن است کـه خـود منـوط بـه     یصرفاً از مس یاصالح فرهنگ عموم
و چـه   یرسـم  يهـا  چـه از راه آمـوزش  » ت کـردن یـ ترب«. ت افـراد اسـت  یر شخصییتغ
ق مشخصیرسازمانیو غ یررسمیغ ر یت تعبیکه از آن به شخص دارد ی، در هر حال، متعلَّ

 یفرهنـگ عمـوم   یشاخصـۀ اصـل   یمشابه افراد گروه اجتماع ياز آنجا که رفتارها. شد
ت یت و تحـول در شخصـ  یـ ر تربیصرفاً از مس یت در فرهنگ عمومیر وضعییاست، تغ

اناً اصالح فرهنـگ  یو اح یفرهنگ ياستگذاریس يب براین ترتیبد. ر استیپذ افراد امکان
ـ ت وجود نـدارد و افـراد   یر رفتارها از راه تربییتغ یعیر طبیمس یط جز یراه یعموم ا ی
  . داشته باشند ین نکته توجه کافید به ایاستگذار بایس ينهادها

                                                
امـا   ،ریزي مستقیم و مهندسی فرهنگی را مطمح نظر قرار نداده اسـت  که این مقاله اثبات عدم امکان برنامهۀ نخست ایننکت .1

صالح فرهنـگ  دوم اینکه از عوامل بسیار مؤثر بر تغییر رفتارها و ا ۀنکت. کند چنین مدعایی را مطرح می ها نتیجۀ منطقی گزاره
از مسـیر   ،غیرمسـتقیم  ،شک اما این تغییرات نیز بی بیافریند،تواند تغییرات اساسی در رفتارها  قانون می. است »قانون« عمومی

  . است یافتنی تربیتی تحققي تربیت و در قالب فرایند
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  )به زبان منطق گزاره ها(گيري خالصه و نتيجه
 )1( .است عمل و فعالیت یک تربیت: اول ةگزار
 )2. (است سنجیده عملی و فعالیت تربیت: دوم ةگزار

 )3(←)2)+(1. (است تفکر بر مبتنی وتربیت تعلیم: سوم ةزارگ
 )4(←)3)+(2)+(1. (است گسترده عمل تا نظر از تربیت دامنۀ: چهارم ةگزار
 امـر  بـه  را آدمـی  ذهنی کوشش عمل، تا نظر از تربیت دامنۀ گستردگی: پنجم ةگزار
 )5(←)4. (دارد می معطوف تربیت

 بشري هاي فعالیت به معطوف ذهنی کوشش از عبارتست تییترب فلسفۀ :گزارة ششم
  )6. (است پردازي نظریه آن بخش ترین اصلی که تیترب امر به مربوط

  )7(←)4)+(6. (است تربیتی عمل با نظر پیوند تجلی تربیتی نظریۀ: تمفه ةگزار
 تربیـت  و شخصـیت  تغییـر  از عبـارت  یـادگیري  بصیرت نظریۀ مطابق: مشته ةگزار

  )8. (است تیشخص رشد همان
 را) تیشخصـ  تحول(تیترب يبرا الزم داتیتمه و مقدمات یتیترب ۀینظر: نهم ةگزار
  )9(←)8)+(7( .آورد یم فراهم

ـ  مطابق او رفتارهاي تغییر با آدمی شخصیت تحول: دهم ةگزار  مـالزم کـم   ا دسـت ی
  )10. (است

 یـا  یعمـوم  فرهنـگ  دهنـدة  شـکل  انسـانی،  افـراد  و آحاد رفتارهاي: یازدهم ةگزار
  )11.(هستند آن يها مولفه مک دست

  )12. (رفتارها اصالح یعنی یعموم فرهنگ اصالح: زدهمدوا ةگزار
. شـود  مـی  یعمـوم  فرهنـگ  يهـا  لفهؤم در نافع رییتغ موجب تربیت: دهمسیز ةگزار

)9)+(10)+(11)+(12(←)13(  
 یتیعـمل ترب يــدات الزم برایت مقدمات و تمهیتفکر دربارة ترب: گزارة چهاردهم

تی را مقدمۀ عمل یترب ۀیتوان نظر ن، مییآورد، بنابرا یت را فراهم میتــحول شخص یعنی
  )14(← )13)+(9)+(7)+(4)+(3. (دانست یتربیتی و مؤثر بر فرهنگ عموم
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  منابع و مآخذ
  

، ترجمـۀ علینقـی   فرهنگ توصیفی روانشناسـی شـناختی  . 1379، مایکل،  آیسنک ـ
  . نی: خرازي و دیگران، تهران

  .خنس: تهران ،ها شناسی یادگیري بر بنیاد نظریه روان. 1376 ،دمحم ،پارسا ـ

هـایی بـا اندیشـمندان    وگو گفت) 2و1(نقد عقل مدرن . 1383جهانبگلو، رامین،  ـ
  .فرزان: ، تهرانامروز جهان

  .کاردان علیمحمد ۀترجم ،تربیت و جامعه شناسی. 1376امیل،  ،دورکیم ـ

ۀ ارائو  اسالمی وتربیت تعلیم در قلـتع جایگاه بررسی« .م 200 8رحیمی، علیرضا،  ـ
دکتـر علـی شـریعتمداري،      :، استاد راهنمـا »تربیت و ۀ بصیرت، رساله دکتراي تعلیمنظری

  . )ICIS( المللی علوم اسالمی دانشگاه بین
: ه تا عمـل یت از نظریم و تربیتعل. 1388پور،  ي، گوهریرضا و مرتضی، علیمیرح ـ

ـ یو ترب یبر اساس آراء فلسـف  ـ  د یت ، پژوهشـگاه آمـوزش و   يعتمداریشـر  یکتـر عل
 . پرورش

ـــ ،  ـ ــیاب. 1382ـــــــــــــــــــ ــ  یارزش ــت دین ــیم و تربی ــالق در تعل  یخ
  .نهج: تهران) / اثربخش یمعلم يالگوهایی برا( گرا بصیرت

مجموعه مقاالت تعلیم و تربیت : مجموعه مقـاالت . 1382ــــــــــــــــــــ ،  ـ
 . نهج: تهران/ ها شاصول و رو یمبان. یدین

) / اولیـاء و مربیـان   يبرا يا درسنامه( معناي تربیت. 1385ــــــــــــــــــــ ،  ـ
 . نهج: تهران

، بـه  مربیـان  يبـرا  يا درسنامه: کودك یتربیت دین .1385ــــــــــــــــــــ ،  ـ
 یدینـ  يهـا  و دفتر مطالعات گرایش یسازمان تبلیغات اسالم یسفارش معاونت پژوهش

 . نهج: تهران)/ مؤسسه راه روشن(دکانکو
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، »انســجام اســالمی و نظریــۀ بصــیرت« .1386اســفندماه  ــــــــــــــــــــــ ، ـ
المللی نقـش آمـوزش، علـوم و فرهنـگ و ارتباطـات در تحکـیم انسـجام         همایش بین

   .اسالمی
بررسـی  : تربیت عقالنی و تمـدن اسـالمی  «. 1387ماه  يد ــــــــــــــــــــ ، ـ

، دانشـگاه  یش تمدن اسالمی، هما»گاه عقل در اندیشه تربیتی و نهاد آموزش اسالمیجای
 ). ع(امام صادق

رویکـردي  : ارشـاد اسـالمی    دوباره به ینگاه«. 1387ــــــــــــــــــــ ، پاییز  ـ
، سـال نهـم، دوره سـوم،    فصلنامه تحقیقـات فرهنگـی  ، »تربیتی، نامه پژوهش فرهنگی

 .ه فرهنگ، هنر و ارتباطاتپژوهشگا: تهرانسوم،  ش

: ، ترجمـۀ جعفـر نجفـی زنـد، تهـران     شرایط یادگیري. 1368ر، میل .گانیه، روبرت ـ
 .رشد

 .آگاه: تهران ،شناسی پرورشی روان. 1371علی اکبر، ، سیف ـ

  .امیرکبیر: ، تهرانروانشناسی تربیتی. 1369شریعتمداري، علی،  ـ
  .تهران  دانشگاه : ، تهرانتاصول تعلیم و تربی. 1380ــــــــــــــــــــ ،  ـ
  .امیرکبیر: ، تهراناسالمی  وتربیت تعلیم. 1381ــــــــــــــــــــ ،  ـ
: ، تهـران چگونگی ارتقـاء سـطح علمـی کشـور    . 1381ـــــــــــــــــــــ ،   ـ

  . فراشناختی اندیشه
بـه  : ، مشـهد مبـانی و اصـول آمـوزش و پـرورش    . 1382غالمحسین، ، شکوهی ـ
  ).يآستان قدس رضو(نشر
عرفـان و عرفـان   (کسراالصنام الجاهلیۀ. 1366ابراهیم،  صدرالدین شیرازي، محمدبن ـ

  ). نمایان
 ۀترجم ،پژوهشی پیرامون چند فلسفه تربیتی معاصر. 1377، سعید اسماعیلعلی،  ـ

  .هاي اسالمی آستان قدس رضوي بنیاد پژوهش :مشهد ،عباس عرب
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  .صدرا :تهران، )کمت عملیح(آشنایی با علوم اسالمی. 1361مرتضی، مطهري،  ـ
 . دانشگاه تهران: ، تهرانشخصیت. 1373منصور، محمود،  ـ

  
  :عربی منابع

ـ  :قـم  ۀ،نشرالبالغ ،ج 3 ،االشارات و التنبیهات .ش1375 حسین بن عبداهللا،، ابن سینا ـ  ۀالطبع
 .یاالول

ـ : مصـر  ،شرح و تحقیق عبدالسالم محمدهارون ن،واــــالحی ،جاحظ ـ مصـطفی لبـابی    ۀمکتب
 .حلبی و اوالدهال

ـ  ةالخبر ،جان، دیویی ـ ـ م :ةالقـاهر  ،ترجمـه محمـد رفعـت رمضـان و آخـرون      ،ۀو التربی  ۀکتب
  .ۀاالنجلوالمصری

  .)دت( ۀدارالنهض :ةالقاهر ۀ،و التربی ۀالفلسف ،صادق، سمعان ـ
  ۀدارالنهضـ  :القاهرة ،محمد لبیب النجیحی ترجمه ،ۀالتربی ۀفلسف. م1965 ،هـ . فیلیپ، فنیکس ـ

 .ۀالمصری


