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This study was conducted to study philosophy from the perspective of
rationalism (rationalism) based on rational and logical principles in thought,
behavior and speech, in order to develop a model for students of philosophy of
education | The method of the present study was semi-structured interview to
collect the necessary data to meet the research hypotheses, and to analyze the data
from the qualitative data collected from the semi-structured interviews with open
sample individuals. The implementation of the open coding process from the
collected qualitative events first led to the extraction of a large number of features
and concepts | Experts obtained three central phenomena (thought, behavior and
speech) in developing a model for students of the philosophy of education from
the perspective of rationalism, relying on rational and logical principles | also
studies and findings They showed that the codes obtained from open coding
contained 210 codes | This model had five indicators of objectives, methods,
challenges and gaps, elements and consequences, in the next step by reducing the
data to common items of three central phenomena and five indicators | In the
central part of the idea and each indicator (5 dimensions) | In the axial part, the
behavior of each index (6 dimensions) and in the axial phenomenon of speech and
each index (6 dimensions) were identified.
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اندیشه ،رفتار و گفتار
شهین امیری | 1محسن ایمانی | 2عباسعلی رستمی نسب | روح اهلل کریمی خویگانی
3

4

55
سال سیام
تابستان 1401

چکيده
این پژوهش با هدف بررسی فلسفه از دیدگاه خردگرایی (عقلگرایی) باا تکیاه بار اصال عقلای و
منطقی در اندیشه ،رفتار و گفتار ،بهمنظلر تدوین الگلیی برای دانشجلیان رشته فلسافه تللایو و تربیا

مقاله پژوهشی

انجام شد .پژوهش حاضر بر مبنای هدف از نلع كااربردی ،از نظار نالع تلصایفی -تحلیلای و روش آن
روش تحلیل محتلای كیفی بلد .ابزار پژوهش حاضر جه
فرضایا

تحقیااص مباااحبه نیمااه ساااختاریافته باالد .جها

جمعآوری دادههای الزم برای پاسخگلیی به
تجزیاهوتحلیال دادههااا از دادههااای كیفای

گردآوریشده از فرایند اجرای مباحبههای نیمهساختارمند با افراد نملنه كدگاااری بااز انجاام شاد .در
نتیجه اجرای فرایند كدگااری باز از روی داده های كیفی گردآوریشده ابتدا به اساتخرا تلاداد زیاادی
ویژگی و مفهلم منجر شد ،سپس با بررسیهای مجدد و بازنگریهای انجامشده و بر اساس مشابه ها و
اشتراكا

مفهلمی ،این مفاهیو و ویژگیهای تقلیل یافته و دستهبندی شد .با مرور مبانی نظری و دیادگاه

صاحبنظران سه پدیده محلری (اندیشه ،رفتار و گفتار) در تدوین الگل برای دانشاجلیان رشاته فلسافه
تللیو و تربی
مطاللا

از منظر خردگرایی كه با تکیه بار اصال عقلای و منطقای اسا

حاصال شاد ،هم ناین

و یافتهها نشان دادند كه كدهای حاصل از كدگااری باز مشتمل بر  ۲۱۰كد بلد ،این الگل دارای

پنج شاخص اهداف ،شیلهها ،چالش و خألها ،عناصر و پیامدها بلد .در قدم بلدی باا اساتفاده از تقلیال
دادهها به ملارد مشترک از سه پدیده محلری و پنج شاخص ،در بخش محلری اندیشه و هر شاخص (۵
بلد) ،در بخش محلری رفتار هر شاخص ( ۶بلد) و در پدیده محالری گفتاار و هار شااخص ( ۶بلاد)
شناسایی

شدند.

کليدواژهها :اندیشه؛ خردگرایی؛ رفتار؛ فلسفه؛ گفتار.
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مقدمه
فلسفه ،روش درست اندیشیدن ،راه خردمندانه زیستن و کوشش بررای شرنخختن سسرتی اسررت
تمخم شخخهسخی فلسفه ،خخصه شخخهای از آنکه فلرسفۀ تربیرت اسرت ،از یکسو منبرع روشنیبخش
سمۀ اسداف و برنخمرهسرخ و کخرکردسرخی آموزشری و تربیترری و از سروی دیگررر عهردهدار سردایت
آموزش فلسفۀ زندگی و روش درست اندیرشیدن و راه خردمندانره زیرستن بره افراد بهویژه جوانرخن
و نوجوانخن است دانشگخهسخ بهعنوان سخزمخنسرخی تولیررد دانررش ،تربیررت و آمروزش تخصصری و
بخکیفیت ،پژوسش و خدمت به جخمعه و سمچنین التزام این نهخد علمری بره معرفری و ارا ره الزامررخ
اخالقی و اجتمخعی و آموزش دانشجویخن برای مبدل شدن به شرهروند دمروکرا  ،دلسروز ،خرال
و مسئول (جوزف )۲۴۳ :۲۰1۲ ،1بخ افت قخبلتوجهی در آمخرسخی اخیر اروپخیی و انگلیسی بهواسطه
سست شدن پخیگخهسرخی ارزشمدارانره مواجرهانرد (ویرل فرورد )۳۳۴ :۲۰1۰ ،۲برهعرالوه ،انتقرخدا
عدیدهای بر دانشگخهسخی مردرن بهواسطه تمرکز تقریبخً انحصخری و بیشازحد بر دانرش حرفرهای و
فنی بهجخی تمرکرز برر اصخلت دانش ،کمتوجهی برنخمهسخی درسی طراحیشده دانشرگخسی بره ایرن
مبحث و سمچنرین فرسررخیش مررداوم ارزشسرخی انسررخنی و اخالقرری واردشرده اسرت (کومررخر و
شیرواستخو )1۰۴ :۲۰1۷ ،۳در نتیجه ،اندیشمندان تعلیم و تربیت به این نتیجه رسیدهاند که بهواسرطه
آنچه در جهخن امروزی و خصوصخً نهخدهای علمی رخداده است ،امررروزه جوانررخن آنچنخنکه بخید
به دانش شنخختی یرخ خردگرایری مسرل نیسرتند (تررووون )۲۰1۹ ،۴در سمرین راسرتخ ،اسررالوتری

5

( )1۹۹۹چنین بیخن داشته است که مربیخن بخید از طراحی برنخمهسخیی که فق به جنبۀ مخدی و بیرونی
و آمخدگی برای آینده نخمطمئنمی میپردازد ،بپرسیزند بنرخبراین ،شخیسررته اسررت کرره اعضرخی سرر
جخمعه ،به این مبحث توجه بیشتری نمخیند (عبخسی و سمکخران )1۰۶ :1۳۹۸ ،نظرر بره ایرنکره بنیرخن
نگرش خردگرایی بر استقالل دانش نظری از دانرش عملری و تقردم برر آن ،بنخشرده اسرت و رکرن
اسخسی تعلیم و تربیت را انتقخل گزارهسخی شنخختی به فراگیرران قررار داده و خردگرایری در عرصره
1. Joseph
2. Wilford
3. Kumar & Shrivastava
4. Turgeon
5. Slattery

72

سال سیام | شماره پنجاه و پنجم | تابستان 1401

نشریه علمی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی

تعلیم و تربیت از سمخن ابتدا ،دانش نظری را بهعنوان مهمترین بخش و رکن نظخم تعلیم و تربیت در
نظر میگیرد ،این برداشت از تعلیم و تربیت بر جخیگخه دانش و اکتسخب آن بره خرخطر خرود دانرش
تأکید ورزیده و بهواسطه قخ ل بودن ارزش ذاتی و درونی بررای دانرش ،محری دانشرگخه را محلری
برای رشد قوای ذسنری و رشرد قروه نقرد و قضرخو عقالنری مریبینرد؛ لراا سمرخنگونره کره از نرخم
خردگرایی نیز برمیآید ،استمخم به گنجخندن رشتهسخی درسی ،مخننرد فلسرفه تعلریم و تربیرت کره برخ
استداللسخی عقالنی تجریدی سرروکخر دارنرد ،در بطرن ایرن نرو از برنخمرهریرزی خردگرایخنره در
دروس دانشگخسی ضرور یخفته است (عبخسی و سمکخران )1۰۷ :1۳۹۸ ،افزون برر ایرن ،از سرویی
خردگرایی در تعلیم و تربیت ،بهواسطه ایرنکره سمرواره در جسرتجوی دسرتیخبی دانرشپژوسرخن بره
استقالل شخصی است( ،غدیر و سلیمخن )۲۰1۸ ،1از سوی دیگر ،تعلیم و تربیت ،سمراه بخسیخسرت،
اقتصخد ،علم و فنخوری جریخن نسبتخً یکپخرچهای از تحوال برنخمهریزیشده را تحت عنروان توسرعه
فراسم آوردهاند؛ بنخبراین تصور بر این است که میخن نظخم آموزشی ،اعم از آموزش عمومی و عخلی
و توسعه ،رابطه مستمر و پیچیدهای برقرار است و نظر به اینکه دانشگخه بهعنوان نهخد اصرلی جهرت
دسنده دانش و تربیت متخصصخن و محققین شنخخته میشود ،علیرغم نقرش برجسرته رسرخنهسرخ در
فرسنگسخزی ،علمگرایی و پرورش مهخر سخی استدالل ،جستجو ،کسر

اطالعرخ و داوری در

خصوص آنسخ ،کمخکخن در اختیخر و بر عهده دانشگخه است (علم الهدی)۲11 :1۳۹1 ،
ازآنجخکه رویکرد فلسفه تعلیم و تربیت به گونه ای تحلیلى نیرز سسرت ،ایرن رویکررد در ترالش
است تخ به کشف و تفسیر مفخسیم موجود در اندیشه ،رفتخر و گفتخر تربیتى بپردازد نمونهسخی اسخسى

این رویکرد عبخر است از کتخب اخال در تعلیم و تربیت اثر ریچخرد پیترز ،زبخن تعلریم و تربیرت
اثر اسکفلر و فعخلیتسخی تدریس اثر تومخس گرین بهعرالوه رشرته فلسرفه تعلریم و تربیرت در بیرخن
مسخ ل نخشى از تعلیم و تربیت ،سمخنند تنظریم اسرداف ،برنخمره ریرزی ،سرخزمخن دسری ،تعلریم و تعلّرم،
روش شنخختی تحقیق (روش تحقیق) ،منطق نظرى تحقیق و مسرخ ل اخالقرى ،از یرک نقرش تربیترى
برخوردار است و براى انجخم این امرر مهرم ،بخیرد تحلیرل خرود را شرفخف و روشرن سرخزد (الیرخس،
 )1۳۸5بر این اسخس بخ مرور مطخلعرخ پیشرین و تأکیردی کره برر اسمیرت توجره بره خردگرایری و
بهرهگیری از آن در تعلیم و تربیت بهمنظور تقویت و رشد قوای ذسنی و نقد و قضخو عقالنری در
1. Qadir & Suleiman

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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دانشگخه لحخظ گردیده است ،بهمنظور تحقق معیخر و شریوهنخمرهای بررای ایرن رویکررد خردمندانره،
ضرور فخصله گرفتن از شیوه سنّتى تدریس فلسفه تعلیم و تربیت و تردوین الگرو برهمنظرور ارا ره
نمونهای برای این تحلیل احسخس میشود افزون بر این ،انجخم این مطخلعره قرخدر اسرت متخصصرخن
برنخمهسخی درسی دانشگخسی را بخ برنخمهریزیسخی صرحی  ،در جهرت توسرعه اسرتقالل شخصری در
دانشپژوسخن ،ایجخد بستر منخس

برای گزینشسخی مدبرانه ،ارا ه مواد منخس تر آموزشی که پخسخ

گوی نیخزسخی جخمعه علمی و فراگیران این رشته است یخری نمخید از سوی دیگر ،نظرر بره ایرنکره
طبق جستجوسخی انجخمشده در موتورسخی جستجوی در دسترس ،پژوسشسرخیی کره بره ایرن مقولره
پرداخته بخشد ،یخفت نشد؛ بنخبراین پژوسش حخضر برخ سردف بررسری فلسرفه از دیردگخه خردگرایری
(عقلگرایی) ،بخ تکیه بر اصول عقلی و منطقی در اندیشه ،رفتخر و گفتخر برهمنظرور تردوین الگرویی
برای دانشجویخن رشته فلسفه تعلیم و تربیت ضرور پیدا میکند

خردگرایی از دیدگاه فالسفه
خردگرایی از دیربخز سمراه و سمزاد انسخن سخ بوده است و منحصر به انسخن غربی نیسرت ،امرخ در
گاشته ،تعقل فکر انکخر حقخیق برتر را در سر نداشت ،بلکه انسخن را بهسوی معرفتی کره سرچشرمه
آن ،شهود و حضور بود ،رسنمون میسخخت معساا بهطور اخص میتوان چنین بیخن داشت که ،در
سدهسخی میخنه بخ سلطه کلیسخ در غرب ،بهتدریج شعلهسخی سدایت فطرری خرخموش شرد و زمینره را
فراسم سخخت تخ در دوران رنسخنس که بخ فراموشی کخمل واقعیت الهی ،سمراه بود ،دو جریخن فکری
نوین پدید آید :نخست ،عقلگرایی بود که بخ دکخر ( )1۶5۰-15۹۶آغخز شد و برخ افررادی چرون
اسپینوزا و الی

نیتس ادامه یخفت و بخ سگل به پخیخن رسید دکخر بخ اصخلتبخشی بره عقرل ،مسریر

فلسررفه را منحرررف سررخخت در فلسررفه مرردرن ،خرردایخن غخی ر

شرردند و گرررایش فلسررفه بیشررتر از

سستیشنخسی به معرفتشنخسی سو یخفت بدینجهت ،برخ آنکره بره شرکل عرضری بره کنکرخش در
ریزترین مسخ ل پرداختند و فلسفه را در حصر تجربی و شنخخت را بخ متد علمی محصور نمودند ،در
روند طولی از مسیر اندیشه در شنخخت متخفیزیک بخزمخندند (رضوی)۸۷ :1۳۹۶ ،
بعد از رنسخنس ،ویژگی بخرز عقلگرایی ،سر نو معرفت فراعقلی و نفی و تردید در ابعخد سستی
انکخر شد بخ این توجیه که فراتر از افق ادراک عقلی انسخن میبخشد فلسفه دکخر بخ تردید در سمه
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چیز آغخز و بخ تفسیر عقالنی از جهخن پخیخن یخفت او سر چند واقعیت فراسوی عقل را پایرفت ،لکن
آن را نخشنخختنی خواند سگل نیز که برای سستی ،واقعیتی عقالنری فرر

کررد ،برخ آشرکخر کرردن

آنچه در اندیشه دکخر بخلقوه و نهخن بود ،معتقد بود سرچه سست ،اندیشیدنی است بدین ترتیر ،
در قرون سفده و سجده میالدی که دوران حخکمیرت عقرلگرایری برود ،سمره بخورسرخ و تمرخم ابعرخد
زندگی فردی و اجتمخعی انسخن ،بخ حراف مبرخنی آسرمخنی و الهری ،درصردد توجیره عقالنری خرود
برآمدند و اید ولوویسخی بشری جخیگزین سرنتسرخیی شرد کره چهرره دینری داشرتند خردگرایری
بهعنوان محور مدرنیته ،در فرایند روششنخسری پوزیتیویسرم ،انروا متعرددی بره خرود گرفرت کره
چنخنچه گاشت ،از بینش رنه دکخر منبعث میگردند این رویکررد در سمره صرور سرخی خرود،
اسخسخً از روی اعتقخد به برتری عقل تعریف و در آن «عقل» بهمنزله «اصلی حقیقتخً جزمی اعالم شد و
متضمن نفی سر امر فو فردی و مخصوصخً نفی شهود فکری محض و از نظر منطقی ،طرد سر نرو
معرفت مخبعدالطبیعی راستین است نتیجه دیگر این نفی ،در قلمرو دیگر ،انکرخر سرگونره مرجعیرت
روحخنی است که بخلضروره از عخلم «مخفو بشری» سرچشمه میگیرد بخید گفت که این فلسرفه در
بعد انسخنشنخسی بخ ماس

اصخلت فررد یرخ فردگرایری نسربتی دارد و برهزعرم گنرون آن دو مراس

آنچنخن بخ یکدیگر ارتبخط دارند که بخ یکدیگر مختل و مشتبه میشوند (گنون)1۰۲ :1۳۹۴ ،
در دوران اوج عقلگرایی (سدهسخی  1۷و  ،)1۸سمه بخورسخ و ابعخد زنردگی فرردی و اجتمرخعی
انسخن ،بخ حاف مبخنی آسمخنی ،درصدد توجیه عقالنی خود برآمدند و اید ولوویسخی عقلی بشری،
جخیگزین سنتسخیی شدند که در چهرهای دینی از مکخشفخ ربخنی انبیخء الهی تغایه میکردند و یخ
جخیگزین بدعتسخیی شدند که بخ تقل

مدعیخن کخذب ،رنگ سنت به خود گرفته بودند پرسازآن

عقل بخ سمه قدرتی که داشت ،پس از قطع ارتبخط بخ حقیقتی که محی بر آن بود نتوانسرت جخیگرخه
مستقل خود را حفظ کند و بهسرعت ،راه افرول را پیمرود و زمینره را بررای ظهرور و تسرل جریرخن
فکری دیگری که در طی این دو سده رشد کرد ،فراسم سخخت (پخرسخنیخ)1۲۳ :1۳۹۶ ،
جریخن فکری دوم ،حسگرایری برود کره برخ فرانسریس بریکن ( )1۶۲۶-15۶1آغرخز و برخ الک،
برکلی ،کنت و استوار میل ادامه یخفت که در نهخیت در حوزهسخی علمی غررب برتررین دیردگخه
محسوب گشت فلسفه نوگرایی در میخنه راه و بخ عبور از خردگرایی و رسیدن به تجربهگرایری ،برر
تجربه بهعنوان مهمترین و برترین شیوه تحصیل شنخخت تأکید نمود نقطه عزیمت عصر رنسرخنس،
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اندیشه تأسیس و پخیرهگرااری روش علمری و تجربری ،برهعنروان شریوه تحصریل معرفرت ،از سروی
فرانسیس بیکن در رویخرویی بخ روشسخی سنتی و کالسیک افالطونی و ارسطویی اسرت (پخرسرخنیخ،
)1۲۴ :1۳۹۶
از سوی دیگر ،از دوره اصحخب دا رةالمعخرف در قرن سجده میالدی ،آنرخن کره برخ سرسرختی
تمخم سرگونه واقعیت فو محسوس را نفی میکردند ،بهطور اخص ،تمخیل به تمسک به عقل در سر
مقوله داشتند و خود را «پیرو فلسفه تعقلی» اعالم نمودند؛ بنخبراین ،متجددان به نخم علرم و فلسرفهای
که آن را متصف به وصف عقلی نمودند ،مدعی حاف سر نو راز از عخلم شدند ،آنچنخنکه خود
تصور مینمودند افزون بر این ماس

پروتستخن بخ وارد کردن موضو «متخبعت عقل و تجربره» کره

خود نوعی عقیده به اصخلت عقل بود ،راه را برای فلسفه تعقلی سموار سخخت (نوربخش)1۳۸۹ ،
فالسررفۀ جدیررد در دورة سفرردسم برره دو دسررته تقسرریم گردیدنررد :کسررخنی کرره کوشرریدند تررخ
مخبعدالطبیعهای جدید را جخیگزین مخبعدالطبیعۀ قدیم؛ یعنی مخبعدالطبیعه مدرّسی نمخیند و کسخنی که
رکود علم در دورة میخنه را نخشی از رویکرد مخبعدالطبیعهای بره علرم و پیشررفتسرخی علرم در دورة
جدید را نخشی از رویکرد تجربهگرایخنه به علم دانسته؛ بنخبراین به طرد مخبعدالطبیعره اقردام نمودنرد
فرانسیس بیکن را بخید پیشرو این حرکت دانست و سرخبز و الک را ادامرهدسنردگخن آن مهرمتررین
مدافع این رویکرد در سده سجدسم بود

نخستین اثری که دکخر منتشر کرد گفتخر در روش راه بردن عقل و جستوجوی حقیقت در
علوم نخم داشت و کتخبی بود سم در فلسفه و سم در علم دکخر در مقدمرۀ ایرن کترخب کوشرید ترخ
ابتدا توجیه عقالنی جدیدی از شنخخت انسخن دربخرة خود و جهخن ارا ه دسد و این بخرش از کترخب
است که در قلمرو فلسفه است و به کتخب کالسیکی در فلسفه تبردیل گردیرده و در فصرول بعردی
کتخب ،شنخخت جدیدی دربخرة خود و جهخن ارا ه داده و این قسمت از کتخب اسرت کره در قلمررو
علم است مقدمه خود به دو بخش تقسیم میشود :قسمتی که به مبخحثرۀ دوم فلسرفه؛ یعنری مبخحثرۀ
عقلگرایی بخ مرجعیتگرایی مربوط میشود و بخرشسرخی اوّل ترخ سروم را شرخمل مریشرود و ایرن
قسمت از مقدمه را بخید دفخ دکخر از عقلگرایی انتقخدی دانسرت و قسرمتی کره بره مبخحثرۀ دوم
فلسفه؛ یعنی عقلگرایی بخ تجربهگرایی مربوط میشود و بخش چهخرم مقدمه را شرخمل مریشرود و
دکخر در آن از عقلگرایی استعالیی یخ مخبعدالطبیعه گرایی دفخ میکند دکخر اصرل نخسرتین
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فلسفۀ خود را چنین بیخن میکند «من میاندیشم پس سستم» این اصل نهتنهخ قخ ل به استقالل ذسن یخ
اندیشیدن از حواس است که حتی حواس را تخبع ذسن میداند سپس دکخر این اصل را در کتخب
تأمال در فلسفۀ اولی بس داد (فروغی )1۴۳ :1۳۸۳ ،دکخر مخبعدالطبیعه و فلسفۀ اولی را بهطور
مترادف به کخر میبرد سرول مخبعدالطبیعۀ دکخر را بهدرسرتی و روشرنی برهصرور زیرر وصرف
نموده است:
در بخش چهخرم گفتخر برسخنی که میبخید تکیهگخه مستقلی برای فیزیک دکخر فرراسم بیرخورد
بهاجمخل عرضه شده است در کخنون این برسخن این قضیه که انسخن آفریده خردایی اسرت برهغخیرت
خیرخواه که عقلی از نو عقل خود در مخ آفریده است خداوند تصورا سرخدهای در عقرل مرخ بره
ودیعه نهخده است که بخ توجه به خیرخرواسی او ،احتمرخل درسرتی در آنسرخ نمریتروان داد (سررول،
)1۹۴ :1۳۹5
در ادامه به مفهوم عقلگرایی انتقخدی در فلسفۀ دکرخر مریپرردازیم ایرن مفهروم عقرل را در
فلسفۀ دکخر  ،به زبخن خود او در عبخر زیر میتوان خالصه نمود:
«نسبت به عقخیدی که تخ آن زمخن در خخطر پایرفته بودم سیچ به از آن ندیدم که یک مرتبه عزم
کنم بر اینکه سمۀ آنسخ را از ذسن بیرون سخزم تخ ازآنپس عقخید درستتر بهجخی آنسخ بگراارم یرخ
سمخن عقخید پیشین را پسازآنکه به میزان عقل سنجیدم و مطخبق نمودم ،دوبخره اختیرخر کرنم جزمرخً
معتقد شدم که به این وسیله زندگخنی خود را بهتر پیش خرواسم بررد ترخ اینکره برر پرخیبسرت کهنره
عمخر بسخزم و بر اصولی که در جوانی به ذسن گرفته و صحت آنسخ را تحقیرق ننمرودهام اعتمرخد
کنم» (دکخر )1۲۸ :1۳۹۴ ،
دکخر در بخش پنجم گفتخر از ارسطو نخم میبرد و او را به درخت تشبیه میکنرد و فالسرفه و
دانشمندان زمخن خویش را به گیخه عشقه کره سریچگرخه از درختری کره بره آن پیچیرده اسرت برخالتر
نمیرود ،بلکه غخلبخً چون به سر آن رسید به زیر برمیگردد و تنزل میکند (دکرخر )1۳۲ :1۳۹۴ ،
سمین ترقی معکوس نصی

ابنخی زمخن مخست ازاینجهرت اسرت کره بخیرد دکرخر را بنیرخنگراار

عقلگرایی انتقخدی در دورة جدید دانست (بر  )۶۷ :1۳۸۹ ،بخاینحخل در انتهخی قرن سفدسم برود
که تجربهگرایی مدافعی سمتخی دکخر یخفت ،جخن الک در رسرخلهای دربرخرة فهرم بشرر اسرتدالل
نمود که جهخن معقول و جهخن محسوس و بنخبراین شنخخت عقلی و شنخخت تجربی در یک پیوست
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قرار دارند و به عبخرتی برتری جهخن معقول به جهخن محسوس و برتری شنخخت عقلری بره شرنخخت
تجربی ،در درجه است و نه در نو الک عقل را چنین تعریف نمود :عقل عبخر است از کشرف
یقین یخ احتمخل گزارهسخ یخ حقخیقی که ذسن از طریق قیخس روی تصورا به آنسرخ نخ رل مریشرود،
تصوراتی که از طریق قوای طبیعی؛ یعنی احسخس و انعکرخس بره دسرت آورده اسرت (خروارزمی و
سمکخران)۳۲ :1۳۹۶ ،
استدالل الک چنین است که مخ دارای دو دسته تصورا سستیم :تصرورا سرخده و تصرورا
مرک

و بر سمین اسخس دارای دو دسته احوال سستیم :حخلسخی سخده و حخلسخی مرک

تصورا

و حخلسخی سخده نشخندسندة شنخخت تجربی و تصورا و حخلسخی عقلی نشخندسندة شنخخت عقلی
سستند بخ اولی شنخسخ منفعل است و تنهخ مریتوانرد شری را آنگونره کره وجرود دارد بشنخسرد و در
دومی شنخسخ فعخل است و میتواند شی را آنگونه که میتواند یخ بخید وجود داشته بخشرد ،بشنخسرد
الک سمچنین در عبخرتی دیگر بهطور خخص آنچه جخندارپنداری نخمیدیم ،موردبحرث و نقرد قررار
داده است الک در رسخلۀ جستخری در فهم بشر در دفخ از عقلگرایی انتقخدی بیخن میدارد:
«من در جریخن تحقیق آنچه را قدمخ گفتهاند و اکنون مقبول عخم است نه انکخر نه پیروی میکنم،
چراکه سدف من تنهخ حقیقت است و سر جخ که پدیدار شود اندیشۀ من بخ کمخل بیطرفی در پی آن
خواسد رفت ،بدون اعتنخ به اینکه دیگری این راه را رفته است یخ نه این بدان معنخ نیست که مرن در
پی بیاحترامی به عقخید دیگران سستم ،بلکه درسرحخل بزرگترین احترام متعلّق به حقیقت است»
الک خواسخن آن است که برای جستوجوی حقیقت بهجخی اتکخ به مرجعیت به خود واقعیت
مراجعه کنیم:
مخ برای پیشرفت بیشتر در دستیخبی به شنخخت عقالنی و فکری الزم است به مبخدی رجو کنیم؛
یعنی خود چیزسخ را مورد توجّه قرار دسیم و یخفتهسخی خود را مالک قرار دسیم تخ گفتهسخی دیگران
را به سمخن اندازه که مخ خودمخن حقیقت و عقل را موردتوجه قرار دسیم و بفهمیم بره سمرخن انردازه
میتوانیم به شنخخت واقعی و حقیقی دست یخبیم (نقل از خوارزمی و سمکخران)۳5 :1۳۹۶ ،
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فلسفه تعلیم و تربیت بهعنوان رشتهای دانشگاهی
فلسفه تعلیم و تربیت بهعنوان رشتهای دانشگخسی ،ترخریخ کوترخسی دارد در ترخریخنگرخری ایرن
رشته دو دیدگخه وجود دارد نخست ،دیدگخسی که آغرخز ایرن ترخریخ را در قررن نروزدسم مریالدی
میداند که طرفداران اندکی دارد و دیدگخه دیگری که آغخز این تخریخ را در قررن بیسرتم مریالدی
میداند و از اعتبخر بیشتری برخوردار است دیدگخه معتبرتری که به تخریخنگخری رشته فلسفه تعلریم
و تربیت میپردازد ،سرآغخز تکوین و شکلگیری این رشته را در قرن بیسرتم ،مصرخدف برخ تأسریس
«انجمن جخن دیویی »1در آمریکخ ،میداند بهزعم کخمینسکخی ( ،)1۹۸۸فلسفه تعلیم و تربیت مربوط
به قرن بیستم است استفخده از فلسفه در پخسخگویی به مسخ ل نخشی از آموزشوپرورش مدرسرهای،
موضو جدیدی است تخریخچره ایرن رشرته فقر برهانردازه سرخزمخنسرخی معخصررش قردمت دارد
سمچنین مطخلعه منظم فلسفه تعلیم و تربیت در ایخال متحده در سخل  1۹۳5آغخزشده است طبق این
دیدگخه ،سرآغخز تخریخی رشته فلسفه تعلیم و تربیت در روز یکشنبه  ۲۴فوریره سرخل  1۹۳5مریالدی
در ستل ترایمور ۲در آتالنتیک سیتی ۳واقع در ایخلت نیوجرسی ۴آمریکرخ بروده اسررت ایرن ترخریخ
مصخدف بخ تأسیس انجمن جخن دیویی در آمریکخ اسرت (کخمینسکخی )1۹۸۸ ،در این تخریخ عدهای
از اندیشرمندان و متفکرینی که در بخب مسررخ ل آمروزشوپررورش دغدغره داشرررته و بحررانسرخی
سیخسی ،اجتمخعی ،فرسنگی و اقتصخدی آن دوران آنخن را نسبت به آن مسخ ل نگران کرده بود ،دور
یکدیگر جمع شده و سعی در ایجخد انجمنی برای بخزنگری در مسخ ل بنیرخدین تعلریم و تربیرت و در
نتیجه بخزسخزی جخمعه خود داشتند
در بررسی تخریخچه رشته فلسفه تعلیم و تربیت نیز نبخید از مالحظه این عنخصر غخفل مخند
که یکی از آنسخ فلسفه تعلیم و تربیت است و بدین ترتی

زمینهای را برای منخسربخ حرفرهای

متخصصخن این رشته فراسم میکنند در توضری گرایشسخ و رویکردسخی موجود در فلسفه تعلیم و
تربیت در عرصره بینالمللی نیز میتوان از سره رویکرد اصلی یخدکرد در رویکرد نخسرررت کره از
آن بخ عنخوین «رویکرد سنتی» یخ «رویکرد اسرتنتخجی» یخد میشود ،دیردگخه فیلسروفخن و اندیشرمندان
1. The John Dewey Society
2. Traymore Hotel
3. Atlantic City
4. New Jersey
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مختلف یخ نظریخ مکخت

مختلف فلسفی بهعنوان مبنرخیی بررای اسرتنتخج و اسرتنبخط دیردگخهسرخی

تربیتی بهحسخب میآید ایرن رویکررد کره در دسرهسرخی  1۹۳۰ترخ  1۹5۰رواج داشررت موردانتقرخد
قرارگرفته و رویکرد دوم بخ عنوان «فلسفه تحلیلی تعلیم و تربیت» که مجموعره ترالشسرخیی جهرت
ایضخح و تحلیل مفخسیم و گزارهسخی اسخسی تعلیم و تربیت بود ،در این عرصه غلبه یخفت (کخمبلیس،
 )1۹۹۶در دسهسخی اخیر نیز از رویکردسخی «پسختحلیلی» سخن به میرخن آمرده اسررت در اواخرر قررن
بیستم ،بخ ظهور و گسترش نظریهسخ و فلسفهسخی گونخگونی مخنند «فلسفهسرخی پدیدارشرنخختی»« ،نظریره
انتقخدی»« ،فمینیسم»« ،نوعملگرایی»« ،پسخسخختخرگرایی» و «فلسفهسخی پستمدرن» شخسد دیدگخهسرخی
جدیدی در حوزه تعلیم و تربیت سستیم (شعبخنی ورکی و سمکخران)1۳۹۰ ،

مسلمان مصادیقی از فیلسوفان خردگرای مسلمان
خردگرایی از نظر فارابی
برای تبیین دیدگخه فخرابی راجع به خردگرایی ،نخست بخید معخنی و اصطالحخ مختلرف عقرل
نرزد وی را بیخن کنیم فخرابی شش معنخی مختلف برای عقل ذکر کرده است که عبخر اند از:

1

معنخی متعخرف عقل که عخمۀ مردم در گفتگوی خود به کرخر میبرند و بردین معنررخ برخرری از
کسخن را عخقل مینخمند.

۲

معنخی مصطل نزد متکلمخن ،آنجخ که میگویند عقل چنین ایجخب میکند یخ عقل این مطلرر
را رد میکند.

۳

معنخی مصطل در منطق که ارسطو در کتخب برسخن آورده است.

۴

معنخی مصطل در اخال که در مقخله ششم از کتخب اخال ارسطو آمده است.

5

معنخی مصطل در کتخب دربخره نفس ارسطو

۶

معنخی مصطل در کتخب مخبعدالطبیعه ارسطو
چهخر معنخی اول خخرج از موضو تحقیق فلسفی است و تنهخ دو معنخی آخر به موضرو بحرث

فلسفی مرتب است عقلی که موضو تحقیق و پژوسش فلسفی است ،بره معنرخی موجرود مجرردی
است که ذاترخً و فعالً سیچ نو تعلّق و وابستگیای به مرخده و امرور مررخدی نرردارد (داوودی:1۳۸۷ ،
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 )۲۳۳حروزه فعخلیت این عقل ادراک کلیخ است و در مقخبل «نفس» قرار دارد ،سرچند کرره ذاتررخً
مجررد اسرت ،لریکن جهت تدبیر بدن نخچخر است بخ مخده مررتب بخشرد و از ایرن نظرر در مقرخم فعرل
تجرد خود را از دست میدسد ،چون مجبور است بخ مخده و جسم و حرکت کخر کند مفهروم عقرل
در پژوسش فلسفی و عقالنی شخمل چهخر مرتبه و مرحله است:

 )1عقل بخلقوه :نفس نخطقه در این مرحله از تمرخم معقروال تهری اسرت ،لریکن مسرتعد ادراک
آنسخست ازاینجهت آن را بخلقوه نخمیدهاند که در مقخبل «عقرل بخلفعرل» قررار گرفتره اسرت آن را
عقرل «سیروالنی» نیز نخمیدهاند ،چون مشخبهت بخ «سیوالی اولری» دارد ،در اینکره سمخننرد آن صررف
القوه و خخلی از صور نوعیه و جسمیه است (فخرابی)۸۴ :1۳۶۶ ،
 )۲عقل بخلملکره :مرتبهای که عقرل ،تصرورا و تصردیقخ بردیهی را تعقرل مریکنرد علررت
نخمگااری آن این است که در این مرحله استعداد انتقخل از بدیهیخ بره نظریرخ در نفرس رسرروخ
میکند و در واقرع ملکهای نفسخنی برای نفس حخصل میشده و چنخن در نفس راسخ مریشرود کره
بهآسخنی زایل نمیشود.

 )۳عقل بخلفعل :در این مرحله عقل نظریخ را توس بدیهیخ ادراک مریکنرد ،برهطروریکره
سررگرخه بخواسد نظریخ را بدون احتیخج به اکتسخب جدید یخ شنیدن از معلم مطخلعه و مشخسده کند،
قدر و تروان ادراک آن سخ را دارد عقل بخلفعل در مقخبل عقل بخلقوه است ،و وجهتسرمیه آن ایرن
است که نفس معقروال

را بخلفعل در خود دارد.

 )۴عقل مستفخد :سرگخه عقل بتواند صور مفخر از مخده را که سمواره فعلیت داشرتهانرد و سرگرز
بخ مخده درنیخمیخترهانرد ادراک کنرد ،آن را عقرل مسرتفخد نخمنرد ،برره تعبیررر دیگررر ،سرگررخه نفررس
معقروالتی را کره از بدیهیخ حخصل شدهاند و سمه نزد نفرس حخضررند ادراک کنرد عقرل مسرتفخد
نخمیده میشود ،نفرس در ایرن مرحلهبهمرحلۀ تجرد و عقل مفخر نخ ل میشود ،زیرا دیگرر مشرغول
تدبیر بدن (جسم و مرخده) کره مرخنع اصلی وصول آن به تجررد و عقرل مفرخر اسرت نیسرت علرت
نخمیدن آن به عقل مستفخد این است که نفرس در این مرحله از عقل فعّخل اسرتفخده مریکنرد و عقرل
فعخل از طریق افخضۀ فیض الهی و فعلیت رسخندن بره نفس سود میرسخند.

 )5عقل فعخل :امخ مهمترین بخش دیدگخه فخرابی که ارتبخط مستقیم بخ موضو بحث دارد ،نظررر
وی در برخب عقرل فعخل است توجه به این نکته ضروری است کره عقرل فعرخل جرزء مراتر

عقرل
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نیست ،بلکه موجودی مجرد و مفخر و دارای فعلیت و مستقل از عخلم است و خداوند بهوسریله آن
فیوضخ و برکخ خرود را بره انسرخن افخضه میکند فخرابی مینویسد:
«کخر عقل فعخل عنخیت و توجه به انسرخن و رسرخندن او بره عخلیترین مراتر

کمرخلی اسرت کرره

اختصخص به انسخن دارد ،تخ او را به سعخد نهخیی برسخند و کمخل و سعخد آدمی به این است که به
مرتبه عقل فعخل نخ ل (و متصل) گردد  ،عقرل فعرخل موجرودی اسرت کرره بخیسررته اسررت ،گفترره
شرود سمرخن روح األمین و روحالقدس [جبر یل فرشته وحی] است»
عقل فعخل خدمتگزار انسخن است ،سم قوه نخطقه انسخن را از قوه به فعلیت میرسخند ،و سرم سرخیر
اشیخ را برای انسخن بهصور معقوال بخلفعل درمیآورد و در اثر آن انسخن بهصور عقرل بخلفعرل
درمیآید که عقل و عخقل و معقول در وی متحد میگردد و بخ نخ ل شدن به مرحلره اتحرخد در رتبره
عقل فعرخل قرار میگیرد و در نتیجه به سعخد کخمرل مریرسرد (سمرخن ،ص  )۳5سمچنررین نفررس
نخطقره انسرخن ،برخلقوه معقوال را ادراک میکند؛ یعنی مستعد پایرش صور معقولره اسرت ،و ایرن
عقخل فعخل اسرت کره آن را بره مرحله معقول بخلفعل درمیآورد (فخرابی)۳۶ :1۳۴۶ ،
ازآنجخکه فخرابی بهعنوان یک حکیم تنهخ قیرخس برسرخنی را مفیرد یقرین میدانرد ،برررای قیررخس
استقرا ی به این دلیل که مفید ظن است ،ارزش و اعتبخری قخ ل نیست نکتۀ قخبلتوجره در سرخن او
ایرن است که در مقخم مثخل و تطبیق از شرعیخ نیز نخم میبرد و این نشخن میدسد کره دغدغرۀ ایررن
حکریم سمواره این بوده است که بتواند برای اصول اسخسی دین پوششی عقالنری بسخزد کره مبتنری
برر قیرخس برسخنی بخشد و نه بر قیخس تمثیلی و یخ استقرا ی (بهخرنژاد)۷۶ :1۳۹۳ ،

خردگرایی ابنسینا
در طول تخریخ فلسفه ،اختالف در مورد میرزان و مقردار ترأثیر حرس و عقرل در معرفرت ،نرزا
تجربهگرایی و عقلگرایی را به دنبخل داشت و فیلسوفخن را به تجربهگررا و عقرلگررا تقسریم نمرود
ابنسینخ در تصورا جز ی سمخنند تجربهگرایخن بر نقش حس و تجربه تأکید میکند و آن را اصرل
قرار میدسد در این حروزه ،معرفرت انسرخن برخ احسرخس و ادراک حسری آغرخز مریگرردد ،سرپس،
فعخلیتسخیی روی آن صور میگیرد و به ادراک خیخلی و پسازآن به ادراک وسمی ارتقخ مییخبد
که بخ معخنی جز ی سروکخر دارد ،بخ وجود این ،ادراکخ حسی ،سر چند بهصور کمرنگ بهنوعی
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تحت تأثیر فعخلیتسخی ذسنی و عقالنی نیز سست در مقخیسه بخ تصرورا جز ری ،دخخلرت عقرل در
تصورا کلی ،آشکخر و روشن است بخ اینکه تصورا کلی ،کخر عقل است ،عقل در این کرخر از
حس بینیخز نیست ادراکخ حسی ،جز یختی را برای انسخن فراسم مریآورد کره عقرل کلیرختی را از
آنسخ انتزا میکند در مجمو در حوزه تصورا کلی ،ابنسرینخ را نمریتروان در سریچیرک از دو
گروه عقلگرایی و تجربهگرایی جخی داد ،بلکه وی در گروه سومی قرار دارد که از سر یک از دو
منبع حس و عقل بهرهمند میشود (امین خندقی)1۳۸۷ ،
در اندیشه ابنسینخ ،عقل بیشتر به عقل عملی شبخست دارد برخالف عقل نظرری ،کره بره درک
امور کلی و شنخخت حقخیق و معخرف نظری اختصخص مییخبد ،عقل عملی بخ امور جز ی در ارتبرخط
است و به تدبیر رفتخر انسخن در زندگی مخدی و دنیخیی میپردازد این عقل ،کره یکری از مهرمتررین
منخبع معرفت بشری به شمخر میآید ،امروزه منشأ آثخر علمی گستردهای در عرصه دانشسخی تجربی
و انسخنی شده است بخ اینکه ابنسینخ چنین دستخوردسخیی را میپایرد و بخ علوم جدیرد و رشرتهسرخی
مختلف علمی مخخلفتی نمیورزد ،عقل عملی را بهتنهخیی برای این کخر کخفی نمیداند وی بر ایرن
بخور است که عقل نظری به کمرک عقرل عملری مریشرتخبد و آن را از نترخیج کلری خرود بهررهمنرد
میسخزد تخ به پشتوانه آن ،قطعیت و اطمینخن در این علوم به دست آید وی از عقلی سخن میگوید
که یقین را به ارمغخن میآورد و تنهخ در چنگ تجربه گرفتخر نمیگردد ،بلکه از تجربه تخ عقل فعرخل
و متعخلی امتداد مییخبد و سرانجخم ،خود را به عقل کل میرسخند تخ به حقخیق جهخن سستی پری ببررد
(کخرامد و بهشتی)۶۷ :1۳۹۲ ،
در گسترة تصدیقخ  ،که بیشتر مورد نرزا اسرت ،ابرنسرینخ از یرک سرو ،تمرخمی شرنخختسرخ و
تصدیقخ انسخن را نخشی از حواس و بهگونهای وابسرته بره آنسرخ مریدانرد ،حرس را منشرأ علروم و
معخرف در نظر میگیرد ،حدود آن را رعخیت میکند و معتقد است که حس ،نه تمرخم ،بلکره مبرد
بسیخری از معقوال است میتوان میگفت مواردی که در آنسخ ابنسینخ بر وابستگی عقل و حرس
پخفشخری میکند ،نخظر به معقوالتی است که از عخلم مخدی و محسوسرخ کسر

مریشرود در ایرن

حوزه که بیشتر علوم و معخرف بشری را تشکیل میدسد ،شنخختسخ و تصدیقخ انسخن برهنروعی برر
حس متوقف است در مقخبل ،اندکی از معقوال محض نیز سست که بهسیچوجه بر حس متوقرف
نیست بهطورکلی ،مطخبق بخ دیدگخه ابنسینخ ،بیشتر شنخختسخ و معرفتسخی انسرخن برر پخیره حرس و
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تجربهسخی حسی میروید و بهنوعی به آنسخ بخزمیگردد در این میخن ،معرفتسخی جز ری و برخری
از معرفتسخی کلی تصدیقی سم چون علوم تجربری برهطرور مسرتقیم برر حرس مبتنری اسرت سرخیر
معرفتسخی کلی تصوری و تصدیقی بهصور غیرمستقیم از حس گرفته میشود ،برخ وجرود ایرن،
نمیتوان گفت کره تمرخم علروم و معرخرف بشرری از حرواس سرچشرمه مریگیررد ،چرون برخری از
شنخختسخی انسخن ،عقلی محض است و سیچ نسبتی بخ حواس ندارد؛ بنخبراین ،نمیتوان شریخ را مطلقرخً
تجربهگرا دانست ،سمخنطور که نمیتوان او را عقلگرا به معنخی دکخرتی و یخ افالطونی نخمید در ایرن
دیدگخه ،انسخنیت انسخن بخ ادراکخ عقلی ،تحقق مییخبد آدمی بخید بکوشد تخ بخ بهرهمندی سرچه بیشتر
از ادراکخ حسی ،ادراکخ عقلی بیشتری را به دست آورد (کخرآمد و بهشتی)۷۲ :1۳۹۲ ،

خردگرایی ابن رشد
فیلسوف بزرگ اندلس بر این بخور بود که انسخن بهحس

ذا و سرشت خود جویخی حقیقرت

بوده و برای رسیدن به این حقیقت راسی بهجز عقل ندارد وی دربخره رابطه عقل و دین چنین گفته:
چنخنچه از یخفتهسخی عقلی در دین و آموزهسخی دینی اثری نبخشد ،میخن عقرل و دیرن تعرخر

اصرالً

نخواسد بود و سمچنین اگر دربخره مطلبی عقلی و برسخنی از سوی دین اظهخرنظر شده بخشرد و گفتره
دین و عقل یکی بخشد ،بخز تعخرضی نخواسد بود ،امخ اگر آنچه در ظخسر آموزهسخی دینری اسرت ،برخ
مفخد برسخن عقلری سمخسنرگ نبخشرد ،بخیرد ظرخسر دیرن را تأویرل کررد و جخنر

عقرل را برترری داد

(کخپلستون :1۳۸5 ،ج )۸۷ :1

خردگرایی از منظر مالصدرا در حکمت متعالیه
در فلسفهی صدرایی و حکمت متعخلیه ،خرد یخ عقل بهمنزلهی یکری از قروا و مراتر

نفرس بره

شمخر میآید بنخبراین ،قبل از ورود به بحث عقل ،ابتدا بخید بر تصویری که مشی فلسفی از نفرس و
قوای آن ارا ه میکند ،توجه نمود مالصدرا در آثخر مختلف خود به بیخن و تعریرف عقرل عملری و
نظری و اقسخم و مرات

آن پرداخته است وی عقل عملی را اینگونه تعریف مینمخید :برای نفرس

انسخن به اعتبخر داشتن مزیت قبول و فراگیری علوم از مخفو خویش یعنی عخلم عقرول و قردر برر
تدبیر و تصرف در مخدونِ خویش ،دو قوه دیگر است به نخم قوهی عالمه و قوه عمخلره کره برخ قروهی
اول تصورا و تصدیقخ را ادراک مریکنرد ،و حرق و بخطرل را در مرورد آنچره تعقرل و ادراک
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میکند تشخیص میدسد و به صحت یخ بطرالن آنسرخ پری مریبررد و ایرن قروه عقرل نظرری نخمیرده
میشود.

خردگرایی از دیدگاه شهید مطهری
استخد شهید مرتضی مطهری معتقد است تفکر قوهای اسرت در انسرخن ،نخشری از داشرتن عقرل و
خرد انسخن چون موجود عخقلی است ،موجودی متفکر است و قدر دارد در مسخ ل تفکر کنرد ،و
بهواسطه تفکری که در مسخ ل میکند ،کشف حقخیق تخ حدود زیخدی برایش مقدور است ،حخل سر
نو تفکری بخشد :تفکر بهاصطالح استداللی و استنتخجی و عقلی ،یخ تفکر تجربی خداوند به انسخن
اینچنین نیرویی داده است ،به انسخن عقل داده است که برخ آن فکرر مریکنرد؛ یعنری مجهروال را
کشف میکند انسخن جخسل به دنیخ میآید در این آیه شریفه میفرمخید« :وَاللَّهُ َخْرَجَکُمْ مِرنْ بُطُرونِ
ُمَّهَختِکُمْ لَخ تَعْلَمُونَ شَیْئًخ» خداوند شمخ را خلق کرد ،درحخلیکه چیزی نمیدانستید (نحل )۷۸ :انسخن
جخسل به دنیخ میآید ،وظیفه دارد که علم شود چگونه عخلم شود؟ بخ تفکرر ،اندیشره ،خرردورزی و
تعقل ،یعنی انسخن در سر مسئلهای تخ حدودی کره اسرتعداد آن را دارد بخیرد تعقرل کنرد و از طریرق
علمی آن مسئله را حل نمخید یکی از واجبخ در اسالم تعقل و تفکر است (مطهری)۲۰ :1۳۹۴ ،

روش پژوهش
پژوسش حخضر بر مبنخی سدف از نو کرخربردی ،از نظرر نرو توصریفی -تحلیلری و روش آن
روش تحلیل محتوای کیفی بود روش تحلیل محتوی کیفی برر تبیرین صرحی و روشرن از معنرخی
مفخسیم بهواسطه توضی دقیق ارتبخطسخی آن برخ سرخیر مفرخسیم نرخظر اسرت و امکرخن بررسری عمیرق
دادهسخی جمعآوریشده را فراسم میآورد و میتواند رابطره متغیرسرخ و شربکه ارتبخطرخ آنسرخ را،
نهتنهخ در سط  ،بلکه در عمق مشخسده کرد (بخقری و سمکخران )1۳۸۹ ،در این مطخلعه تحقیقرختی از
روش کتخبخخنهای برای جمعآوری مبخنی نظری و پیشینه تحقیق و از مصخحبه نیمه سخختخریخفته برای
جمعآوری اطالعخ الزم بهمنظور تحلیل فرضیهسخ استفخده شد الزم به ذکر است این مطخلعه در دو
مرحله انجخم پایرفت که به شرح زیر است ،در مرحله اول برای شنخسخیی وضعیت موجود و تکمیل
مبخنی نظری از طریق بررسی و مطخلعه متون علمی ،کتر  ،مجرال  ،پخیرخننخمرهسرخ ،تجرخرب ملری و
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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بینالمللی اقدام میگردد در مرحله دوم ،تالش شد تخ بخ بهرهگیری از نظر متخصصخن و سمچنین از
طریق مصخحبه اکتشخفی نیمه سرخختخریخفته برخ متخصصرخن و صرخح نظرران ایرن حروزه ،مؤلفرهسرخ و
شخخصسخ شنخسخیی و کدگااری شد
سمچنین جخمعه آمخری مطخلعه ،شخمل استخدان سیئتعلمری ،متخصصرخن و صرخح نظرران رشرته
فلسفه تعلیم و تربیت و مطخلعخ برنخمه درسی و دانشجویخن دکتری رشته فلسرفه تعلریم و تربیرت در
سخل  1۴۰۰-1۳۹۹در دانشگخه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقخ میبخشند ،و در این پژوسش 1۰
نفر از اسختید سیئتعلمی فلسفه تعلیم و تربیت و مطخلعخ برنخمه درسی و دارای مدرک دکتری و 5
نفر از دانشجویخن سخل آخر مقطع دکتری رشته فلسفه تعلیم و تربیت برای مصخحبه نیمه سخختخریخفته
بهصور سدفمند انتخخب شدند

پیشینه تحقیق
بخ توجره بره اینکره ترخکنون تحقیقری مشرخبه پرژوسش حخضرر صرور نپایرفتره اسرت ،مرعسراا
پژوسشسخی معدودی در خصوص خردگرایی و الگوی برنخمه درسی در نظخم آموزشی ایران انجخم
پایرفت که از این پژوسشسخ میتروان بره مطخلعرخ بهرنگری و سمکرخران ( ،)1۳۹۸کررد نوقرخبی و
سمکخران ( ،)1۳۹۷عقیلی و سمکخران ( ،)1۳۹۷رشریدی و سمکرخران ( ،)1۳۹۶بهلرولی فسرخودی و
سمکخران ( ،)1۳۹۶جوکخر و سمکخران ( ،)1۳۹5کخرآمد و بهشتی ( ،)1۳۹۲آگوازورو ( ،)۲۰1۹لینچ
( ،)۲۰1۷اکخنم و سمکخران ( ،)۲۰1۴دیتر و سمکخران ( )۲۰1۳و چن و سمکخران ( )۲۰1۴اشخره کرد
این مطخلعخ عمدتخً ،بیشتر به جنبهسخی نظری و تئروریکی معطروف بروده و طررحسرخی تحقیقری
انجخمشده در خصوص تدوین و طراحی الگو ،در حوزه آموزشوپرورش ،محتوای برنخمره درسری،
فضخی آموزشی میبخشند آنچنخنکه از یخفتهسخی مطخلعه در الگوی تدوینشده حخصرل مریگرردد،
این الگو سمگرا بخ روشسخی تعلیم و تربیتی سمچون ،الگوسخزی ،روش فعرخل (حرل مسرئله) ،روش
گفتوشنود (دیخلوگ) و روش علمی است ایرن الگرو از طریرق سرخزمخندسری مجموعره پراکنرده
اطالعخ از طریق تلخیص و تقلیل داده به دنبخل سخدهسخزی و درک مطل
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یافتههای پژوهش
مفهرروم الگو در خصوص تعلیم و تربیت ،برحس

سررطحی کرره در آن مروردنظر قررار گیررد

میتواند انوا مختلفی داشررته بخشرد در برخالترین سرط مریتروان الگرو را بره انتزاعریتررین ایرده
سخمخندسنده به جریخن تعلیم و تربیت اطال کرد در این حخلت الگرو را مریتروان سمسرنگ فلسرفه
تعلیم و تربیت دانست زیرا ایدة فلسفی خخصی در بخب مخسیت تعلریم و تربیرت اسرت برهنحرویکره
سخمخن دسنده سمه افکخر و فعخلیتسخیی بوده که در سطوح پرخیین جریرخن دارنرد در سرط میرخنی و
فروتر میتوان الگو را نخظر به طرحسخی انتزاعی دانسررت که تنظیمکننده یخ سدایتکننده برنخمهسخی
آموزشی و درسی برای نظخم آموزشی اسررت (بخقری )1۳۹۲ ،الگرروی مروردنظر در ایرن پرژوسش
سدایتکننده سیخستگااریسخ و برنخمهسخی آموزشی است این پژوسش در پخسخ بره سرؤال اول از
مجموعه سؤاال  ،مصخحبه و مبخحث قخبلبررسی بهمنظور تدوین الگو فلسفه از دیدگخه خردگرایی،
سه مقوله اندیشه ،رفتخر و گفتخر را مورد مداقره قررار داده اسرت عطرف توجره بره ایرن مبخحرث در
راستخی اسداف پژوسش و بخ توجه به حوزه عمل سرکدام از این سه مؤلفه انجرخم پرایرفت چنخنکره
پیشتر نیز بیخن شد اندیشه بهواسطه ارتبخط دادن بین معلومخ بخ امور مجهرول موردتوجره و فراینرد
تبدیل به معلوم تعریفشده (ابن بخبویه ،)1۳۸5 ،که بخ توجه به این تعریف در سر پژوسشی بهویژه از
نظر فالسفه که سمواره به دنبخل کشف این فرایند تبخدلی بودهاند و متخصصخن حوزه تعلیم و تربیرت
بهواسطه عالقه به سیر اکتشخفی کس

معلومخ از امور مجهول و ارا ه شیوهنخمه تربیتی بر اسخس این

معلومخ میبخشد از سویی ،سمخنگونه که برخی از پژوسشگران تعبیر نمودهاند تفکر ،نوعی گفترخر
سخکت و پل ارتبخطی میخن اندیشه و زبرخن اسرت ،بنخبراین زبخن و گفتخر بهعنوان مورد قخبرلبحرث از
این سؤال و بهعنوان تفکری در قرخل

واوگخن و سخختخر که قصد صخح

اندیشه را افشرخ مرینمخیرد

در این الگو موردبررسی قرار گرفت (آقخگل زاده )5۸ :1۳۸۲ ،سمچنین زبخن و گفتخر به دلیل ایجخد
تفخسم به تفهیم این الگو نزد سمه صخح نظران و متخصصخن این رشته کمک خواسد نمود بهعالوه
بنخبر گفته سخیدگر ( )1۹۷1شکلگیری افراد سنگخمی است که زبخن بهکخربرده میشود ،و ایرن زبرخن
است که به پدیدآیی انسخن میانجخمد و انسخن را بره وجرود مریآورد (مختسرون )1۳۹۲ ،ایرن نکتره
ازآنجهت در تدوین الگو درخور توجه است که به نحو محسوسی به تغییرا استحصخلی حخصرل
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از این الگو در دانشجویخن رشته فلسفه تعلیم و تربیت اشخره دارد سومین مبحث قخبلبررسی در این
الگو رفتخر است ،چراکره رفترخر برهعنروان تجلری عملری آنچره ارگخنیسرم انجرخم مریدسرد (ریرس و
سمکخران )1۹۷۸ ،به مشخسده عملی نتخیج و پیخمدسخی تدوین این الگو کمک میکند آنچنخنکه از
بررسی روند آموزش فلسفه در دانشگخهسخی ایران برمیآید ،طیف گستردهای از دانرشآموختگرخن
رشته فلسفه تعلیم و تربیت ،بخوجود آشنخیی بخ فلسفۀ فیلسوفخن بزرگ ،فخقد توانرخیی فلسرفه ،اندیشره
ورزی ،تحلیررل و ترکی ر

مسررخ ل فلسررفی ،ارا رره راهحررلسررخی فلسررفی برررای بسرریخری از مسررخ ل،

گمخنهزنیسخی عقالنی و تولید فلسفیاند ازاینرو مطخلعه فلسفه از منظر خرردورزی و تردوین الگرو
برای آن ،بخ تمرکز بر حیطه رفتخرشنخسی ،مخخط

قرار دادن قوه اندیشه و تحلیل دانشرجو و تجسرم

واوگخنی افکخر گخمی مؤثر در جهت بهبود این روند میبخشد (پیک حرفه ،)1۳۸۸ ،بنخبراین مبخحرث
قخبلبررسی بهمنظور تدوین الگو برای دانشجویخن رشته فلسفه تعلیم و تربیت از منظر خردگرایی برخ
تکیه بر اصول عقلی و منطقی مشتمل بر اندیشه ،رفتخر و گفتخر میبخشد
سؤال دوم پژوسش به دنبخل کس

آگخسی در خصوص اسداف تعیینشده جهت تدوین الگویی

برای دانشجویخن رشته فلسفه تعلیم و تربیت از منظر خردگرایی بخ تکیه بر اصول عقلی و منطقری در
اندیشه ،رفتخر و گفتخر میبخشد
از نظر ارنستخین و سخنکینز ( )۳۴ :1۳۸۴نظریهسخیی که در طراحی برنخمه درسی مطرح مریشرود،
غخلبخً بر مبخنی فلسفی استوار است ،و فلسفه تعلیم و تربیت سمخنند دیگر رشرتهسرخی تعلریم و تربیرت،
شخمل اسداف نظری و عملی است (بک)۳1۴ :1۹۷۴ ،
بر اسخس ،مرور مطخلعخ نظری آیزنر و شخگردش ولنس ( )۶۴ :1۹۷۴این اسداف را مشرتمل برر
رشد و توسعه فرایندسخی عقلی و ذسنی (استنبخط ،تحلیل ،حل مسئله ،حخفظره) ،خردگرایری علمری،
خودشکوفخیی و بخزسخزی یخ تطخبق اجتمخعی دانسته است مطخبق بخ این دیدگخه ذسن افرراد از طریرق
رشد و پرورش توانخییسخ و استعدادسخی خود قخدر به حل مسخ ل بهطور کخرآمد میبخشند سمچنرین
در دیردگخه عقررلگرایرری علمری ،کررخرکرد و نقررش اصررلی آمرروزش ،تقویررت و رشررد قرروای ذسنری
دانشپژوسخن در مبخحث قخبل یخدگیری است
سمچنین آیزنر در کتخب تصورا تربیتی خود ( )۷1 :1۹۹۴اید ولوویسخی شش گخنره جزمیرت
ماسبی ،انسخنگرایری خردگرایخنره عقالنری ،پیشررفتگرایری ،نظریره انتقرخدی ،نرو مفهرومگرایری و
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کثر گرایی شنخختی در عرصه برنخمه درسی را موردبررسی قرارداد در این طبقهبندی ،طرفرداران
اید ولووی انسخنگرایی خردگرا بر این بخورند که بخید برنخمه درسی بهگونهای طراحی شود که عقل
و تفکر فراگیران به رشد و شکوفخیی برسد آنخن مراکز علمی را بره برخد انتقرخد مریگیرنرد و مردعی
سستند که مراکز آموزشی بیشازاندازه به حفظ مطخلر

و اطالعرخ از سروی دانشرجویخن اسمیرت

میدسند در عو  ،آنخن برر روشسرخی اسرتداللی مخننرد فراینردسخی تعمیرق و ورفنگرری تأکیرد
میورزند سمچنین مطخبق بخ رویکرد عقرلگرایری ابرنسرینخ ،رشرد و تقویرت مهرخر سرخی تفکرر و
اسرتدالل ،سردف اسخسری برنخمه درسری اسرت ،ابرنسرینخ در پیوسررتخری ،تمررخمی علرروم تجربرری و
عقالنی را درنهخیت به عقل فعخل متصل میکند و شنخخت و قرب به خدا سدف غخیی برنخمره درسری
معرفی مینمخید از نظر بوعلی ،معرفتسخی حسرری و ادراکررخ عقلرری در ارتبررخطی متقخبررل و در
جهت به فعلیت رسیدن ،گخمسخی مختلفی را سپری میکند در این گخمسخی متوالی ،سررانجخم ،عقرل
انسخنی میتواند به عقل فعخل اتصخل یخبد و بخ ارتبخط مستقیم بخ آن ،بدون واسطه ،دانشسخ و حقرخیقی
را مورد مشخسده قرار دسد که عقل فعرخل آن سرخ را از عقرول و عرخلم برخالتر و درنهخیرت از خداونرد
دریخفرت میکند در عنصر محتوای برنخمه درسی ،ابنسینخ سر نو دانش تجربی و غیرتجربری را در
چخرچوب استدالل منطقی توجیه میکند در این روش ،سر قضیهای از مخده و صور تشکیلشده،
معیخر صد آن بر یقین استوار است اگر گزارهای خود بدیهی و یقینی بخشد و یرخ از نظرر محتروا و
مخده و سمچنین ،شکل و صور استدالل به گزاره یقینی بخزگردد ،صد آن محرز میشود افزون
بر این ،توان فهم و یخدگیری محتوای برنخمه درسی نیز یکی از ویژگریسرخی مشرترک دیردگخهسرخی
عقلی و شنخختی برنخمه درسی است آموزش و یخدگیری نیز تحت تأثیر رویکرد عقلگرایی ابنسینخ
قرار میگیرد در این مورد ،میتوان به فعخلسخزی فراگیران و توجه به نقش حرواس در آمروزش و
یخدگیری اشخره کرد تمرکز بر عقل بهعنوان معیخر معرفت ،ابنسینخ را بیشتر به سرمت دیردگخهسرخیی
در برنخمه درسی سو میدسد که در آنسخ رشد توان فکری ،پرسیز از حفظ و انبخشرت اطالعرخ و
درگیری فعخالنه بخدانش و اطالعخ مورد تأکید قررار مریگیررد و الگوسرخ و روشسرخی یرخددسی و
یخدگیری فعخل حخ ز اسمیت است در این دسرته از روشسرخی یرخددسی و یرخدگیری ،فراگیرر ،نقرش
اصلی را در فرایند یخدگیری دارد و مدرس تسهیل گر آن به شمخر میآید
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در خصوص سؤال سوم از بخش سؤاال بستری و شیوهسرخی تردوین الگرو بررای دانشرجویخن
رشته فلسفه تعلیم و تربیت از منظر خردگرایی بخ مرور مبخحث نظری و نظرسنجی از صرخح نظرران
این رشته میتوان چنین اظهخر داشت ،نظر به اینکه شیوهسخی نخظر بر بخش اندیشه در تردوین الگرو
معطوف به توسعه فرایندسخی ذسنی ،خودشکوفخیی و تقویت استعدادسخ میبخشد ،بهمنظور مردیریت
این استعدادسخ الزم است تخ به جاب و بهسخزی این استعدادسخ توجه بیشتری معطوف گردد بهمنظور
کشف استعدادسخ ،رسبری و جخنشین پرروری آن ،در محری دانشرگخه ،الزم اسرت ترخ ایرن الگرو برخ
رعخیت مسخ ل مربوط بره اسرتعداد تردوین و ارا ره شرود از نظرر پژوسشرگران گرخم اول درایرنبرخره
شنخسخیی استعدادسخ از طریق ارزیخبی شخیستگیسخ در محی دانشگخسی است در این شیوه برهمنظرور
مستندسخزی بهسخزی فردی فراگیران مراحل زیر قخبلاجراست:
1

 )1مستندسخزی تمخیال و آمخل و آرزوسخی فراگیر )بلندمد و کوتخهمد )

۲

 )۲مستندسخزی نقخط قو فراگیر

۳

 )۳مستندسخزی حوزهسخی توسعه و بهسخزی

در این شیوه مدرسخن به منظور بهسخزی فراگیر بخ وی بحث نمروده و اسرتراتژیسرخی متفرخو و
مؤثر در یخدگیری به کمک دانشجو تهیه میشود در این راستخ مسئولیت یخدگیری مبخحث درسی به
دانشجو واگاار میشود ،از جمله شیوهسخی قخبلاستفخده در این خصوص ،درخواست از دانشجویخن
جهت پرژوسش در مبخحرث قخبرلبحرث آموزشری و ارا ره یخفترهسرخی تحقیقرختی در قخلر

گرزارش

تحصیلی ،مقخال و سمچنین کنفرانسسخی کالسی است (حجتی و سمکخران)1۳۹۸ ،
شواسد و بررسی سخ مؤید آن است که اقدامختی برای مطخلعه ،تحلیل و بهبود رویهسخ و فرآینردسخ
در این خصوص در دانشگخهسخ انجخم پایرفته است در ایرن زمینره مریتروان بره تشرکیل ،اسرداف و
وظخیف کخرگروه اصالح سخختخر آموزشی اشخره نمود (دانشرگخه شرخسد )1۳۹۰،در ایرن شریوهنخمره
متنخس سخزی و منطقی سخختن مفخسیم آموزشی بهعنروان بخشری از ایرن روشسرخ معرفریشردهانرد
بدیهی است تحقق و اجرای این روش سخ درگرو ارا ه فهرست صحی و جخمع از مؤلفهسخی استعداد
و مدیریت آن در فراگیران است )خورشیدی و سمکخران )1۳۹۴ ،سمچنین برهمنظرور انطبرخ مرواد
آموزشی در رشته فلسفه تعلیم و تربیت ،سمسو نمرودن مفرخسیم آموزشری برخ نیخزسرخی فعلری و آتری
دانشجویخن این رشته الزم است به عرالوه در راسرتخی مردیریت و شرکوفخیی اسرتعدادسخ و جخنشرین
90
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پروری ،ایجرخد فرصرت سرخی رشرد شخصری ،ایجرخد فرصرتسرخی مشرخرکت در تصرمیمگیرری در
خصوص موضوعخ و مبخحث مطرحشده برای دانشجویخن ،برنخمهریزی جهت برخورداری از نظرخم
ارزیخبی عملکرد در قخلر

آزمرون سرخی کتبری و فضرخی سرماندیشری ضررور دارد دیگرر مقولره

قخبلتوجه در این عرصه ،اعتبخرسنجی دقیق در تدوین برنخمهسخ و کت

درسی است بخ توجه به اینکه

شنخخت نیخزسخی فراگیران و رفع خألسخی موجود مبنخ و اسخس تعیین اسداف است ،اجرای کخمرل و
صحی این فرایند ،اسداف محتوای آموزشی این رشته را محقق خواسرد نمرود ،توجره بره اصرول و
قواعد اسداف آموزشری در برنخمرهسرخی درسری رشرته فلسرفه تعلریم و تربیرت یعنری واضر برودن،
قخبلاندازهگیری و در دسترس بودن ،واقعگرایخنه بودن و در نظر گررفتن زمرخنبنردی صرحی بررای
تحقّق توانمندی دانشجویخن ،منسجم بودن سطوح اسداف ،متنخس

بودن اسداف بخ نیخزسخ ،توجه بره

عالیق و تفخو سخی فردی یخدگیرندگخن سر دوره تحصیلی و  ،تدوین محتوای برنخمهسرخی درسری
که عالوه بر جنبه سخی رفتخری ،جنبهسخی معرفتی نیز در آن لحخظ شده بخشد و منشأ آثخر اجتمخعی و
فرسنگی در دانشجویخن بخشد ،پرسیز از کمیتگرایی و وابستگی نظخم ارزشیخبی به نمره و توجره بره
فرایند مداری و کیفیت ،جخیگزینی چگونره آمروزی برهجرخی چره آمروزی در فراینرد یرخددسی و
یخدگیری ،از دیگر شیوهسخی قخبلطرح در این مقولهاند (روشندل)1۲۴ :1۳۹۷ ،
بخ توجه به بررسی و مرور نظرا حخصل از مصخحبه بخ متخصصخن و مطخلعه منخبع و متون عنخصر
الگو بررای سریرک از ابعرخد بره شررح زیرر اسرتخراج گردیرد :ایرن عنخصرر در بعرد اندیشره الگروی
خردگرایخنه مشتمل بر:
1

جخیگزینی فرآیندسخی عقلی (اسرتنبخط ،تحلیرل ،حرل مسرئله ،حخفظره) برهجرخی محفوظرخ
گرایی

۲

تدوین برنخمه درسی بر اسخس سدف ،محتوا ،نقش مدرس و ارزشیخبی

۳

توجه به علمی ،اختصخصی ،سخده ،بدیع ،و واقعنگری مواد درس

۴

تطرخبق مفررخسیم درسری بررخ نیخزسرخی یخدگیرنرردگخن و مقتضریخ اجتمررخعی ،روانشررنخختی،
زمخنی و مکخنی

5

ایجخد ارتبخط بین آموختهسخی پیشین و جدید

۶

ایجخد چخلش در مبخحث درسی و تقویت خودآموزی و استقالل نظری دانشجو
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۷

تقویت تفکر انتقخدی در دانشجو و تشویق کثر آراء بهمنظور کشف و استخراج مفخسیم
علمی نوین

۸

سو دادن دانشجو به خود اظهخری از طریق تکخلیف درسی بهجخی آموزش تلقینی ایجخد
معیخر برای شنخسخیی استعدادسخ

۹

خود سنجی و خودارزیخبی و بخزخورد آگخسخنه مشخص و سودمند و بهموقع است

در بعد رفتخری الگویی خردگرایخنه مشتمل بر عنخصری چون:
 )1برنخمهریزی صحی برای تدوین الگوی رفتخری و انتقرخل تجرخرب و دانرش برهطرور تلفیقری،
 )۲تفکیک و توجه به نقش دانشجو و مدرس در یخدگیری )۳ ،تقویرت مهرخر قضرخو و داوری
دانشجو )۴ ،استفخده از برنخمهسخی عملی و کخربردی و رسخنهسخی آموزشی نروین )5 ،ارا ره محتروای
آموزشی بخ نظرسنجی از صخح نظران تعلریم و تربیرت )۶ ،نظرخم ارزشریخبی غیرر کمری )۷ ،کیفیرت
گرایی و تغییر نظخم سنتی )۸ ،انطبخ برنخمهسخی درسی بخفرسنگ غخل

جخمعره )۹ ،شخیسرتهگرایری و

توجه به جخنشینپروری ) 1۰ ،توجه به ادراک ،عالیرق ،عواطرف و توانرخیی دانشرجو در تردریس و
ی رخدگیری )11 ،توجرره برره امکخنررخ فضررخی آموزش ری )1۲ ،توجرره برره افتراقررخ افررراد و پرسیررز از
افراطوتفری در یکسخن نگری و یکنرواختی آمروزش ،و  )1۳تقویرت مهرخر سرخی تعمریم ذسنری،
شهود ،تخیل خال در دانشجو میبخشد
سمچنین عنخصر استحصخلی از بعد گفتخری الگوی خردگرایخنه به شرح زیر میبخشد:
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1

تقویت و آموزش فنون مبخحثه در دانشجویخن

۲

بهرهجویی از مهخر سخنوری بهمنظور ایجخد انگیزه یخدگیری در دانشجو

۳

توجه مدرس به تفخو فردی ،سن و مرات رشد یخدگیرندگخن در انتقخل مفخسیم آموزشی

۴

ارا ه دروس تخصصی به زبخن انگلیسی برای تقویت مهخر پژوسش دانشجو

5

دیخلوگ و گفتگوی تعخملی در کالس درس بهمنظور تقویت نقش فعخل دانشجو در یخدگیری

۶

استفخده از استعخره و آشنخیی دانشجو به کخربرد آن در تبیین مفخسیم

۷

ارا ه دروسی برای ایجخد سالمت دانشجو

۸

اجتنخب از تفسیر به ر ی در زبخن بهمنظور جلوگیری از انطبخ افراطی و توسعه مفخسیم متضخد
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۹

تالش برای دستیخبی به زبخن مشترک در آراء فالسفه

1۰

آموزش فنون بحث آزاد به روش سقراطی

11

محی کالسی برانگیزاننده ،رقخبت و سمکخری بخ دیگران بررای تقویرت فنرون تعرخملی در
دانشجویخن

1۲

بهرهگیری از سبک قیخسی برانگیختن قوای ذسنی دانشجویخن در جهت کشف مجهوال
و یخفتن راهحل
جدول  1تلخیص عنخصر برآمده از مصخحبه بخ متخصصخن و مطخلعه منخبع و متون

ردیف
۱

عناصر
جایگزینی محفلظا

۲
3
4

پدیده محلری

با فرآیندهای عقلی

نیازسنجی در مفاهیو درسی
جاملی
تقلی

و كاربردی بلدن ملاد آملزشی

تفکر انتقادی و استقال نظری دانشجل

۵

بهینه سازی ارزیابی استلداد و جانشین یابی

۶

ارزیابی و بازخلرد مناسب

7

تلفیص و انتقا دانش و تجارب (پیشین و جدید)

8

تفکیک نقش مدرس (تسهیل گر) و دانشجل (فلا ) در یادگیری

9
۱۰
۱۱
۱۲
۱3

تدوین محتلای درسی با نظرا

گرایی و تحل نظام سنتی

رفتار

بهرهبرداری از فناوریها و دستاوردهای نلین آملزشی
انطباق مفاهیو درسی با تفاو

۱4
۱۵

متخببان

عملی و كاربردی نملدن مفاهیو درسی (تلمیو اطالعا )
كیفی

اندیشه

یادگیرندگان

آملزش فنلن مباحثه
تقلی

سخنلری و گفتگلی تلاملی

۱۶

اختباص زمان مناسب به دروس تخببی انگلیسی

۱7

استلاره و آشنایی با آن

۱8

اجتناب از تفسیر به رأی در زبان

۱9

آملزش بحث آزاد (سقراطی)

۲۰

سبک قیاسی در راستای كشف مجهلال

۲۱

محیط برانگیزاننده تلامل در كالس درس

گفتار
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و در آخر ،بخ توجه به بررسی و مرور نظرا حخصل از مصخحبه بخ متخصصخن و مطخلعره منرخبع و
متون پیخمدسخی تدوین الگو برای سریک از ابعخد به شرح زیر استحصخل گردید ،این پیخمدسخ در بعد
اندیشه الگوی خردگرایخنه مشتمل بر:
1

توسعه مهخر دانشجو در استنبخط ،تحلیل ،حل مسئله و حخفظه

۲

تقویت ادراک و سط توانخیی و قخبلیت یخدگیری دانشجو

۳

سمخسنگی برنخمه درسی و محتوای آموزشی بخ اسداف موردنظر

۴

انطبخ محتوای آموزشی دروس فلسفه تعلیم و تربیت بخ نیخزسخی دانشجو و مقتضیخ حخکم

5

تقویت و توسعه کثر گرایی شنخختی

۶

تقویت مهخر سخی تعمیم ذسنی ،شهود ،تخیل خال در دانشجو

۷

کمک به بهرهگیری از سربک قیخسری و بررانگیختن قروای ذسنری دانشرجویخن در جهرت
کشف مجهوال و یخفتن راهحل ،میبخشد

در بعد رفتخری الگویی خردگرایخنه مشتمل بر عنخصری چون:
1

انسجخم شیوهسخی تعلیم و تربیت و مبخحث رفتخری

۲

بهرهبرداری از نظرا صخح نظران در تنظیم محتوا و مواد آموزشی

۳

استفخده مطلوب از ظرفیت سخی فضخی آموزشی اعم از برنخمهسخی درسری ،جرو مدرسره و
رواب انسخنی برای انتقخل مفخسیم

۴

ایجخد معیخرسخی صحی برای شنخسخیی استعدادسخ

5

تلفیق محتوای دروس رشته فلسفه تعلیم و تربیت بخ کلیه آموختهسخ و تجخرب قبلی

۶

توسعه بعد عملی و کخربردی محتوای آموزشی

۷

ایجخد انگیزه دانشجویخن در یخدگیری به دلیل سمخسنگی مواد آموزشی بخ مقتضریخ زمرخن
و نیخزسخی جخمعه بهمنظور جاب در بخزار کخر

94

۸

توسعه تفکر انتقخدی و خال در دانشجو

۹

توسعه مهخر قضخو و داوری و تمییز در دانشجو

1۰

افزایش توانمندی دانشجو در پژوسش و ارا ه یخفتهسخی تحقیقختی
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11

ایجخد کخنخل ارتبخطی بین رشته فلسفه تعلیم و تربیت و سخیر علوم

1۲

ایجخد امکخن ارزشیخبی غیر کمی و تحول نظخم سنتی آموزش

1۳

ارزشیخبی پخیشی و بررسی وضعیت رفتخری دانشجویخن فراگیران

1۴

تقویت مهخر خودارزیخبی در دانشجو به کمک بخزخورد منخس

15

بهرهگیری مطلوب از حواس در یخدگیری

1۶

ایجررخد فرصررتسررخی رشررد از طریررق خررود اظهررخری و جر ررتمنرردی در دانشررجو و
جخنشینپروری استعدادی

1۷

تسهیل ایفخی نقش فعخل یخدگیری توس دانشجو به کمک مدرس

1۸

تقویت فرسنگ یخدگیری مشخرکتی

1۹

لحخظ نمودن سبکسخی یخدگیری و سوشسخی چندگخنه در فرآیند آموزش ،میبخشد

سمچنین پیخمدسخی استحصخلی در بعد گفتخری الگوی خردگرایخنه به شرح زیر میبخشد:
1

کمک به ایجخد زبخن مشترک در توصیف مفخسیم

۲

تحول در شیوهسخی تدریس و تنو و احتراز از یکنواختی ارا ه مطخل

۳

افزایش سالمت و روانی گفتخر در دانشجو

۴

توسعه دیخلوگ و گفتگوی تعخملی در کالس درس و افزایش نقش فعخل دانشجو در یخدگیری

5

انطبخ تدریس بخ رشد و استعداد و تفخو سخی فردی فراگیران

۶

ایجخد رابطه نزدیک و کخنخل ارتبخطی بین مدرس و دانشجو

۷

آشنخیی بخ استعخره و کخربرد آن در تبیین مفخسیم توس دانشجو
مهخر فنون بحث آزاد به روش سقراطی توس دانشجو

۸

کس

۹

تقویت مهخر سخی پژوسشی و جستجو در دانشجویخن ایرن رشرته از طریرق ارا ره دروس
تخصصی به زبخن انگلیسی

1۰

دستیخبی به زبخن مشترک در آرای فالسفه

11

عدم تفسیر به ر ی در زبخن که از انطبخ افراطی و توسعه مفخسیم متضخد جلوگیری مینمخید

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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جدول  ۲پیخمدسخی استحصخلی از مصخحبه بخ متخصصخن و مطخلعه منخبع و متون
ردیف
۱

دانشجل در استنباط ،تحلیل ،حل مسئله و حافظه

۲

تقلی

3

هماهنگی برنامه درسی و محتلای آملزشی با اهداف

ادراک و سطح تلانایی و قابلی

یادگیری دانشجل

4

انطباق محتلای آملزشی دروس فلسفه تللیو و تربی

۵

تقلی

و تلسله كثر گرایی شناختی

۶

تقلی

مهار های تلمیو ذهنی ،شهلد ،تخیل خالق در دانشجل

7
8
9
۱۰

مجهلال

كشاف

انسجام شیلههای تللیو و تربی
بهرهبرداری از نظرا

و مباحث رفتاری

صاحبنظران در تنظیو محتلا و ملاد آملزشی

استفاده مطللب از ظرفی های فضای آملزشی اعو از برناماههاای درسای ،جال مدرساه و
روابط انسانی برای انتقا مفاهیو

۱۲

تلفیص محتلای دروس رشته فلسفه تللیو و تربی

۱3

تلسله بلد عملی و كاربردی محتلای آملزشی

با كلیه آملختهها و تجارب قبلی

انگیزه دانشجلیان در یادگیری به دلیل هماهنگی ملاد آملزشی با مقتضیا

زمان و نیازهای

جامله بهمنظلر جاب در بازار كار
تلسله تفکر انتقادی و خالق در دانشجل

۱۶

تلسله مهار

۱7

افزایش تلانمندی دانشجل در پژوهش و ارائه یافتههای تحقیقاتی

۱8

ایجاد كانا ارتباطی بین رشته فلسفه تللیو و تربی

و سایر عللم

۱9

ایجاد امکان ارزشیابی غیر كمی و تحل نظام سنتی آملزش

۲۰

اندیشه

و یافتن راهحل

۱۱

۱۵

با نیازهای دانشجل و مقتضیا حاكو

كمک به بهرهگیری از سبک قیاسی و برانگیختن قلای ذهنی دانشاجلیان در جها

ایجاد ملیارهای صحیح برای شناسایی استلدادها

۱4
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پيامدها
تلسله مهار

پدیده محوری

قضاو

و داوری و تمییز در دانشجل

ارزشیابی پایشی و بررسی وضلی
مهار

رفتاری دانشجلیان فراگیران

خلدارزیابی در دانشجل به كمک بازخلرد مناسب

۲۱

تقلی

۲۲

بهرهگیری مطللب از حلاس در یادگیری

۲3

ایجاد فرص های رشد از طریص خلداظهاری و جرئ مندی در دانشجل و جانشینپروری استلدادی

۲4

تسهیل ایفای نقش فلا یادگیری تلسط دانشجل به كمک مدرس

۲۵

لحاظ نملدن سبکهای یادگیری و هلشهای چندگانه در فرآیند آملزش
فرهنگ یادگیری مشاركتی

۲۶

تقلی

۲7

كمک به ایجاد زبان مشترک در تلصیف مفاهیو
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رفتار

نشریه علمی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی

ردیف

پدیده محوری

پيامدها

۲8

تحل در شیلههای تدریس و تنلع و احتراز از یکنلاختی كالم و ارائه مطالب

۲9

افزایش سالست و روانی گفتخر در دانشجو

3۰

تلسله دیاللگ و گفتگلی تلاملی در كالس درس و افزایش نقش فلا دانشجل در یادگیری

3۱

انطباق تدریس با رشد و استلداد و تفاو های فردی فراگیران

3۲

ایجاد رابطه نزدیک و كانا ارتباطی بین مدرس و دانشجل

33

آشنایی با استلاره و كاربرد آن در تبیین مفاهیو تلسط دانشجل

34
3۵

كسب مهار
تقلی

گفتار

فنلن بحث آزاد به روش سقراطی تلسط دانشجل

مهار های پژوهشی و جستجل در دانشاجلیان ایان رشاته از طریاص ارائاه دروس

تخببی به زبان انگلیسی

3۶

دستیابی به زبان مشترک در آرای فالسفه

37

عدم تفسیر به رأی در زبان كه از انطباق افراطی و تلسله مفاهیو متضاد جللگیری نماید.

از مرررور مبررخنی نظررری و صررخح نظررران سرره پدیررده محرروری (اندیشرره ،رفتررخر و گفتررخر) در
ترردوین الگررو برررای دانشررجویخن رشررته فلسررفه تعلرریم و تربیررت از منظررر خردگرایرری بررخ تکیرره بررر
اصررول عقلرری و منطقرری استحصررخل شررد ،سمچنررین مطخلعررخ و یخفتررهسررخ نشررخن دادنررد کرره کرردسخی
حخصررل از کدگررااری بررخز  ۲1۰کررد بررود و ایررن الگررو مشررتمل بررر پررنج شررخخص اسررداف (۳۳
مررورد) ،شرریوهسررخ ۶۹( ،مررورد) چررخلش و خألسررخ ( 5۰مررورد) ،عنخصررر  ۲1مررورد برره تفکیررک
(اندیشرره  ۶عنصررر ،رفتررخر  ۷عنصررر ،گفتررخر  ۸عنصررر) و پیخمرردسخ  ۳۷مررورد و تفکیک ری (اندیشرره ۷
پیخمد ،رفترخر  1۹پیخمرد و گفترخر  11پیخمرد) مریبخشرند ،در قردم بعردی برخ اسرتفخده از تقلیرل دادهسرخ
برره مرروارد مشررترک از سرره پدیررده محرروری و پررنج شررخخص ،در بخررش محرروری اندیشرره و سررر
شررخخص ( 5بعررد) ،در بخررش محرروری رفتررخر و سررر شررخخص ( ۶بعررد) و در پدیررده محرروری
گفتخر و سر شخخص ( ۶بعد) شنخسخیی شدند

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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جدول  ۳تقلیل دادهسخی حخصل از مصخحبه بخ متخصصخن و مطخلعه منخبع و متون
اهداف

شيوه

تلسله فرآیند
ذهنی
بازسازی و
تطابص محتلا

چالشها

استدال قیاسی
مستندسازی

محفلظا

پيامد

عناصر
جایگزینی

گرایی
عدم انطباق
ملاد درسی

نیازسنجی

كثر گرایی

رویکرد جامع

عدم سازگاری

شناختی

یادگیری

روشها

كاربردی سازی

تلقین

تفکر انتقادی

خلداظهاری
تلسله مهار
قضاو

تشلیص كثر

آراء

ارزشیابی پایشی و

و

نبلد ملیار و

خلدارزیابی

داوری
عدم محدودی

فهرس

و

جاملی

استلدادیابی

چه آملزی بهجای

جنبه تئلری

تلفیص دانش و

چگلنه آملزی

دروس

تجربه

درگیر نبلدن

تفکیک نقش

فراگیر در

یادگیری به

دانشجل در

مدرس و

یادگیری

دانشجل

مراحل تدریس

دانشجل

به بلد انتقالی
دانش

واگااری مسئللی

نقش اصلی

متناسبسازی و

محتلای
آملزشی همگن
تجهیز دانشجل
به تجهیزا

و

عدم رعای

منطقی سازی

اصل تدوین

مفاهیو آملزشی

محتلا

بهرهگیری از

عدمكفای

بلد

رسانهها و دانش

عملی و

فناوریهای

الکترونیک و

كاربردی

نلین

كامپیلتر

دروس

كارآمد سازی

تشکیل كارگروه

اتکا به

دروس

اصالح ساختار

ارزشیابی با

كمی

بهرهگیری از
فناوریهای
نلین

استنباط
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كیفی

گرایی

اندیشه

هماهنگی و انسجام
انطباق محتلا و
مقتضیا
خالقی

و تلمیو دهی

خلدشکلفایی و
جانشینپروری

تلفیص محتلای دروس

تسهیل ایفای نقش

افزایش انگیزه و تطابص با
بازار كار

افزایش مهار های
عملی در پژوهش

گرایی و

نمره
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تلمیو اطالعا

تقلی

استدال و

پدیده محوری

تحل نظام سنتی
آملزش

رفتار

نشریه علمی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی

اهداف
همگنسازی
محتلای
آملزشی با
تفاو ها
تقلی

گفتگلی
تلاملی

شيوه
تلجه به سبکهای
یادگیری متنلع و
هلشهای چندگانه

چالشها

عناصر

عدم همپلشی و

انطباق مفاهیو

دربگیری

آملزشی با

استلدادها با

تفاو های

ملاد درسی

فری

طرح سؤا از

متکلو وحده

سلی مدرس

بلدن مدرس

فن مباحثه

پيامد
تقلی

پدیده محوری

فرهنگ یادگیری
مشاركتی

افزایش سالس

و

روانی گفتار در دانشجل

گفتار

ارائه یافتههای
تقلی

استراتژی
یادگیری

پژوهشی بهصلر
كنفرانس تلسط

تدریس
یکنلاخ

سخنلری و

افزایش نقش فلا

دیاللگ سازنده

دانشجل در یادگیری

دانشجل
پژوهش محلری

تقلی

مهار

عدم تسلط به

دروس
تخببی

پژوهشی و جستجل در

انگلیسی

دانشجلیان
كاربرد استلاره در تبیین
مفاهیو تلسط دانشجل

پژوهش دانشجل

زبان انگلیسی

آملزش تمثیل و

ضلف قله

استلاره و

استلاره

تداعی دانشجل

تمثیل

دستیابی به زبان

اجتناب از انطباق

عدم تلجه به

مشترک در آرای

افراطی و تلسله

فه

مفاهیو متضاد

شکلگیری آراء

تلامل و

آملزش فنلن بحث

نقبان گفتگل و

بحث آزاد

گفتگلی سازنده

آزاد

دیاللگ سازنده

(سقراطی)

تلانایی
بهرهگیری از
متلن پیشین

مقتضیا

تقلی

مهار های

اجتناب از
تفسیر به رأی

پرهیز از افتادن به دام
افراطوتفریط در تفسیر

كمک به ایجاد زبان
مشترک در تلصیف
مفاهیو

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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بررسی فلسفی دیدگاه خردگرایانه با تکیه بر اصول عقلی و منطقی در اندیشه ،رفتار و گفتار

شکل  1الگوی کیفی تدوین الگویی برای دانشجویخن رشته فلسفه تعلیم و تربیت از منظر خردگرایی بخ تکیه
بر اصول عقلی و منطقی در اندیشه ،رفتخر و گفتخر

بحث و نتیجهگیری
سمخنگونه که نتخیج پژوسش مشخص سخخت ،الگوی تردوینشرده برخ سردف بررسری فلسرفه از
دیدگخه خردگرایی ،یخ عقلگرایی ،بخ تکیه بر اصول عقلی و منطقی در اندیشه ،رفتخر و گفتخر بررای
دانشجویخن رشته فلسفه تعلیم و تربیت ،مشتمل برر سره پدیرده محروری و پرنج شرخخص ،در بخرش
محوری اندیشه و سر شخخص ( 5بعد) ،در بخش محوری رفتخر و سر شرخخص ( ۶بعرد) و در پدیرده
محوری گفتخر و سر شخخص ( ۶بعد) را نشخن دادند
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نشریه علمی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی

ازآنجخکه دستیخبی به تربیت عقالنی از طریق نظخم آموزشوپررورش میسرر بروده و غخیرت نظرخم
آمرروزشوپرررورش ،ترردوین الگرروی کررخربردی و دسررتیخبی برره اسررداف تعلرریم و تربیررت بررخ رویکرررد
خردگرایخنه میبخشد این مطخلعه تحقیقختی متر بیرخن را بره متخصصرخنی توانمنرد در گراار از شرکل
سنتی به شکل نوآورانه یخری نموده و ضمن تحول نظخم سنتی آموزش ،توسعه مهخر سخی استنبخطی
و استداللی ،سمخوانی برنخمه درسی و محتوای آموزشی بخ اسداف الگوی تردوینی ،منطبرق سرخختن
محترروای آموزشرری دروس بررخ نیخزسررخی دانشررجو و مقتضرریخ حررخکم و ایجررخد انگیررزه دانشررجو و
سمگنسرخزی وی برخ نیخزسرخی برخزار کرخر ،بررانگیختن قروای ذسنری دانشرجویخن در جهرت کشرف
مجهوال  ،بهرهبرداری از نظرا متخصصخن در تنظیم محتوا و مواد آموزشی و سدفمندسخزی مواد
آموزشی ،شنخسخیی و تدوین معیخرسخی صحی برای شنخسخیی استعدادسخ و آمخده سخختن دانشجویخن
برای اخا فرصتسخی مطخلعختی و شغلی در کخدر علمی دانشگخه و آموزش عخلی ،کخربردی نمرودن
و پژوسش محور شدن محتوای آموزشی ،توسعه و گسترش تفکرر انتقرخدی و خرال در دانشرجو و
افزایش مهخر داوری و تمییز در دانشجو ،ارزشیخبی پخیشی و کیفی سخختن ارزیخبی ،تسهیل ایفرخی
نقش فعخل یخدگیری توس دانشجو و تقویت یخدگیری مشخرکتی ،ایجخد زبخن مشرترک در توصریف
و درک سمگن مفخسیم ،سخزگخر نمودن تدریس بخ رشد و استعداد و تفخو سخی فردی دانشرجویخن،
دستیخبی و تسل دانشجویخن به فنون بحث آزاد به روش سقراطی ،تقویت مهرخر سرخی پژوسشری و
جستجو در دانشجویخن این رشته از طریق ارا ه دروس تخصصری بره زبرخن انگلیسری و دسرتیخبی بره
آرای فالسفه به کمک بهرهگیری از زبخن مشترک کمک خواسد نمود
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بررسی فلسفی دیدگاه خردگرایانه با تکیه بر اصول عقلی و منطقی در اندیشه ،رفتار و گفتار

فهرست منابع
قرآن كریو.
ابن بابلیه ،محمد بن علی .)۱38۵( .الخبا (ترجمه یلقلب جلفری) .تهران :اندیشه هادی.
ارنستاین ،آلن و هانکینز ،فرانسیس پی .)۱384( .مبانی ،اصل و مسائل برنامه درسی (ترجمه قدسی احقر) .تهاران:
دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد عللم و تحقیقا .
آقا گل زاده ،فردوس .)۱38۲( .نگاهی به تفکر و زبان .تازههای عللم شناختی.۵7-۶4 ،)۵(۱ ،
الیاس ،جان .)۱39۵( .فلسفه تللیو و تربی

(قدیو و ملاصر) (ترجمه عبدالرضا ضرابی) .قاو :ملسساه آملزشای و

پژوهشی امام خمینی (ره).
باقری ،خسرو .)۱384( .تام التی در بازپردازی ،بازاندیشی و نظریهپاردازی در علالم تربیتای ساخنرانی .مجملعاه
مقاال

اولین همایش تحلیل و تنظیو نظام عللم تربیتی (صفحا

 ،)۱37-۱4۱دانشگاه فردوسی مشهد.

باقری ،خساارو .)۱39۲( .الگلی مطللب آملزش وپرورش در جمهلری اسااامی ایران .تهاران :مؤسساه فرهنگای
مدرسه برهان (انتشارا

مدرسه).

باقری ،خسرو؛ سجادیه ،نرگس و تلسالی ،طیباه .)۱389( .رویکردهاا و روشهاای پاژوهش در فلسافه تللایو و
فرهنگی و اجتماعی.

تربی  .تهران :نشر پژوهشکده مطاللا

بهرنگی ،محمدرضا؛ مرادی ،امیر و كردلل ،محسن .)۱398( .بررسی تأثیر تادریس درس فلسافه تربیا
عملمی دانشگاه فرهنگیان در داربس
تحبیلی دانشجلیان .مدیری

مراحل الگالی رهباری و مادیری

آمالزش بار یاادگیری و ملفقیا

بر آملزش سازمانها.۱۰3-۱3۰ ،)۲(8 ،

بهشتی ،سلید .)۱38۵( .فلسفه تللیو و تربی

در جهان امروز .قبسا  ،دوره.39-4۰ ،3

بهشتی ،سلید .)۱389( .تأمال فلسفی در تللیو و تربی  .تهران :سازمان تبلیغا
بهشتی ،محمد .)۱39۶( .محدودی

رسامی و

اسالمی ،شرك

چاپ و نشر بینالملل.

و ناتلانیهای عقالنی عقال از دیادگاه اماام خمینای (س) .پژوهشانامه متاین،

شماره .4۱-8۲ ،۶۱
بهلللی فسخلدی ،محسن؛ ضرغامی ،سلید؛ قائادی ،یحیای و برخالرداری ،رمضاان .)۱39۵( .خردگرایای و ضاد
خردگرایی در تللیو و تربی  .فبلنامه ارزششناسی در آملزش.۵۱-۵9 ،)۱(۱ ،
جلكار ،حمیدرضا؛ مفخمی ،آناهیتا و انارینژاد ،عباس .)۱394( .فلسفه تللیو و تربیا

و تادوین الگالی اساالمی

ایرانی در سند تحل بنیادین آملزشوپرورش .اولین همایش علمای پژوهشای روانشناسای ،علالم تربیتای و
آسیبشناسی جامله ،شرك

طالی سبز ،انجمن پایش ،كرمان.

حجتی ،اكرم؛ خلرشیدی ،عباس؛ فرمهینی فراهانی ،محسن و محلدی ،امیرحسین .)۱398( .ارائه الگالی مادیری
استلداد برای كاركنان دانشگاه شاهد .فبلنامه عللم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شلشتر.۱۵3-۱74 ،)3(۱3 ،
روشند  ،علیاكبر .)۱397( .علو و هنر یاددهی -یادگیری .مللو.۱۱۶-۱۲۵ ،
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ارزشهای دینی و

 رویکردهای رایج به تربی.)۱39۱( . حسین، ابلالفضل و خطیبی، محمدجلاد؛ ساجدی،زارعان
.9-3۱ ،)۲(4 ، اسالم و پژوهشهای تربیتی.مقایسه آنها با رویکرد اسالمی

 دوره،كالمای- پژوهشهای فلسفی.اخالقی و ارزشی

 رویکردها و روشهای تربی.)۱379( . سید مهدی،سجادی
.۱۵۰ , 3  شماره،3 شماره، 8

. دس

 انتشارا: تهران.) بلستان (به اهتمام منبلر مهرنگ.)۱38۵( . مبلحالدین،سلدی

اخالقی در آملزش عاالی بار مبناای

 طراحی الگلی تربی.)۱39۵( . سلید، حسن و بهشتی، ذكریا؛ ملکی،عباسی

، اندیشاههاای نالین تربیتای.آملزههای اخالقی قران كریو از دیدگاه تفسیر المیزان بر اساس روش داده بنیااد
.99-۱۲۲ ،)۲(۱۵
 شاماره، راهبرد فرهناگ.بازتلریف نقش عقل برای تحل در نظام آملزشی

 ضرور.)۱39۱( . جمیله،علو الهدی
.۲۰۵-۲4۲ ،۱8-۱7

. رویکرد عقلگرایی در برنامه درسی بر اساس ملرفا شناسای ابانساینا.)۱39۲( . سلید، حسین و بهشتی،كارآمد
.۵9-8۲ ،۲۱  شماره،اسالمی

پژوهش در مسائل تللیو و تربی

Chambliss, J. J. (1996). History of Philosophy of Education. In: Chambliss, J. J. (Ed)
Philosophy of Education: an Encyclopedia, NewYork: Garland .
Higgs, P. (1998). Philosophy of Education in South Africa: A re-vision. Studies in Philosophy
and Education, 17, 1-16.
Joseph, C. (2012). Internationalizing the curriculum: Pedagogy for social justice. Current
Sociology, 60(2), 239-257.
Kumar, S., Shrivastava, Sh. (2017). Promotion of Moral Values through Education.
International Research Journal of Social Sciences, 7(6), 103-108.
Kaminsky, J. S. (1988). Philosophy of Eduction in Australasia: Looking back and looking
Forward 8(10)769-801.
Qadir, J., Suleiman, M. (2018). Teaching Ethics, (Islamic) Values and Technology: Musings
on Course Design and Experience. Computer and Communication Engineering (ICCCE) ,
,Montearl Canada.
Rorty, Richard. (1990). The Dangers of Over-Philosophication - Reply to Arcilla and
Nicholson. Educational Theory, 40, no. 1 Computer and Communication Engineering
(ICCCE)
History, Educational Philosophy and and Theory, (20)1, 12-26.
Turgeon, W. (2019). The Challenge of Moral Education. Available from:
https://philosophynow.org
Wilford, J. (2010). Sacred Archipelagos: Geographies of Secularization. Progress in Human
Geography, 34(3), 328-348 .



103

)نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم

مجلة البحث العلمي في قضايا التربية اإلسالمية

االقتضائات الفقهية في التربية القائمة على العادات ،تحليل اجتهادي عن وجهة نظر
55

اإلمام علي (ع)

المجلد 30
3

شهین أمیري | محسن إيماني | عباس علي رستمي نساب | روح اهلل كريمي
1

الصيف ١٤٤3

2

4

الملخص
ورقة البحث

أجري هذا البحث بهدف فحص الفلسفة من وجهة نظر العقالنية  ،واالعتماد على المبادئ العقالنية
والمنطقية في الفكر والسلوك والكالم  ،من أجل صياغة نموذج لطالب فلسفة التربية .اعتمد البحث الحالي على

الواردة:
 ٤محرم ١٤٤3
المقبولة:
 7جمادي الثانيه ١٤٤3
صص7١-١03 :

الغرض من النوع التطبيقي من حيث النوع الوصفي التحليلي وكانت طريقته طريقة تحليل المحتوى النوعي.
كانت أداة البحث الحالي عبارة عن مقابلة شبه منظمة لجمع البيانات الالزمة لإلجابة على فرضيات البحث .من
أجل تحليل البيانات من البيانات النوعية التي تم جمعها من عملية إجراء مقابالت شبه منظمة مع عينة من
الناس  ،تم إجراء الترميز المفتوح .نتيجة لذلك  ،أدى تنفيذ عملية الترميز المفتوح من البيانات النوعية التي تم
جمعها أوالً إلى استخراج عدد كبير من الميزات والمفاهيم  ،ثم مع عمليات إعادة الفحص والمراجعات وبناءً
على أوجه التشابه والقواسم المشتركة المفاهيمية  ،كانت هذه المفاهيم والميزات مخفضة ومصنفة .من خالل
مراجعة األسس النظرية وآراء الخبراء  ،تم الحصول على ثالث ظواهر مركزية (الفكر والسلوك والكالم) في
صياغة نموذج لطالب فلسفة التربية من منظور العقالنية التي تقوم على مبادئ عقالنية ومنطقية .أظهرت
الدراسات والنتائج أن األكواد تكونت نتيجة الترميز المفتوح من  210رمزًا  ،وكان لهذا النموذج خمسة مؤشرات
لألهداف واألساليب والتحديات والثغرات والعناصر والنتائج .في الخطوة التالية  ،عن طريق اختزال البيانات إلى
عناصر مشتركة من ثالث ظواهر مركزية وخمسة مؤشرات  ،في الجزء المركزي من الفكر وكل مؤشر ( 5أبعاد)
 ،في الجزء المركزي من سلوك كل مؤشر ( 6أبعاد) وفي ظاهرة الكالم المركزية وتم تحديد كل مؤشر (6
أبعاد).
الكلمات الرئيسية :الفكر والعقالنية والسلوك والفلسفة والكالم.

DOR: 20.1001.1.22516972.1401.30.55.3.0
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