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 تربيت ةفلسف

 )1384، پيام نورانتشارات دانشگاه . دكتر عيسي ابراهيم زادهنوشتة (

 

 آباديلطف حسين دكتر: سردبير سخن مقدماتي

محتـرم كـه دعـوت هيـأت تحريريـة       اسـتادان  كـنم از ، تشكر ميو درود با سالم. به نام خدا
تاب فلسفة تربيت، اثر استاد شي را پذيرفته و در اين جلسة بررسي و نقد كفصلنامة نوآوريهاي آموز

 .ايدزاده، شركت فرمودهجناب آقاي دكتر ابراهيم محترم

فلسفة  پيچيدة مبحثو به  موضوع مورد نظر اين جلسه متمركز سازيمبراي آنكه گفتگو را به 
تـرين دانـش نظـري و راهبـردي در     ديفلسفة تربيت بنيـا  كنم كهمقدمتًا عرض ميبپردازيم،  تربيت

. كـردن راه تعلـيم و تربيـت اسـت    علوم تربيتي و حـائز اهميـت درجـة اول در گشـودن و روشـن     
پيچيدگي موضوع و سطح باالي انديشه و تخيل خالق و توانايي نوآوري مورد نيـاز در ايـن رشـته    

هوشـي برتـر هسـتند، امكـان     يافته كه برخوردار از مراتب شود كه معموًال افرادي موهبتباعث مي
من اين سطوح هوشي برتر را، افزون بـر بـاالترين مرتبـة هوشـي     . كنندورود مؤثر به آن را پيدا مي

بـراي سـازگاري و   ) formal thinking(تفكر صـوري   آن را كه شناسان شناختيروانمورد نظر 
 :كه عبارتند از امه، در سه مرتبة عاليتر رشدي ارائه و نامگذاري كرداندناميدهحل مسأله 

ــمندي فراصــوري - ــتجوگر هوش ــه ) post-formal questing intelligence( جس ك
 يابي است،مشخصة آن جستجوگري و چون و چرا كردن و مسأله
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كـه امكـان   ) dialectical and systematic intellect(روشـمند  و ديالكتيكي انديشة  -
-گيري از مجموعة نظامهاي گوناگون را فـراهم مـي  رهپردازي و ايجاد نظامهاي نوساخته با بهنظريه

 كند، و

ها و هاي شهودي و متعالي انديشهگيريكه حاكي از جهت) pure wisdom(خرد مينوي  -
 .تفكرِ همراه با بصيرت قلبي براي هماهنگي با كليت جهان هستي است

ـ   بر اين اساس اب آقـاي دكتـر   ، من مايلم نويسندة محترم كتاب مورد بحث ايـن ميزگـرد، جن
بـدانم و بـه سـهم خـود از      جستجوگر و روشمندزاده، را داراي فضيلت شجاعت و انديشة ابراهيم

اي كه همچنين، شركت در چنين جلسه. چند دهه تالش ايشان در حوزة فلسفة تربيت قدرداني كنم
ور در دوستان اهل فلسفه در آن شركت دارند براي من ارزشمند است و شادماني خـود را از حضـ  

 .كنماين جلسه ابراز مي

در آن جدا از نكات مذكور، مسألة ديگر اين است كه پيچيدگي فلسـفة تربيـت كـه نـوآوري     
 از پـنج سـطح انديشـة عمليـات عينـي، صـوري، فراصـوريِ        نيازمند تخيل خالق و تركيـب بـديع  

اي نـو و  هـ شود كه طرح انديشـه مينوي است، باعث مي خرد روشمند، وديالكتيكي و ، جستجوگر
به همين دليل ناچاريم سطح انتظـار  . شكستن مرزهاي تفكر فلسفي در اين رشته كاري دشوار باشد

پردازند قـدري بـاالتر ببـريم و بـر آنهـا كمـي       پژوهاني كه به كار فلسفة تربيت ميخود را از دانش
رد فلسفي و فلسفة تربيت در ايران كمك بيشتري بشودسخت بگيريم تا به رشد خ. 

ايم در عيت اين است كه، با وجود پيشينة قوي حكمت و فلسفه در ايران، ما هنوز نتوانستهواق
موضوع فلسفة تربيت در معناي جديد آن، انديشمنداني در طراز ملّي و جهـاني بـه جامعـة علمـي     

هـا و  هـزاره گونه كـه در  معرفي كنيم كه البته اميدواريم روزي شاهد اين رخداد مبارك باشيم همان
ايم و انديشة ايراني جايي مقبول در جهـان داشـته   اي داشتهگذشته چنين انديشمندان برجسته ونقر

هاي تقليدي و دستوري بخش است و اگر در اسارت انديشهاين يك تكليف اساسي و رهايي. است
باقي بمانيم ريشة نوآوري فلسفي و تربيتي در ايران خواهد خشكيد و هويت انديشة اصـيل ايرانـي   

 .اه خواهد شدتب

همكـار  . در كشور ما زياد نيستند كساني كه به طور جدي به فلسـفة تربيـت پرداختـه باشـند    
زاده، از معدود استاداني هستند كه سالها است در حـوزة فلسـفة   محترم ما، جناب آقاي دكتر ابراهيم

آموزشـي بـه   اند و مؤلف اثري هستند كه امـروز در ميزگـرد فصـلنامة نوآوريهـاي     تربيت كار كرده
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آقاي دكتر شخصاً مايل بودند و اجازه دادند ويراست جديـدي كـه از   . پردازيمبررسي و نقد آن مي
اي بـراي دسـتيابي بـه    اند مورد بررسي و نقد علمي قرار گيرد تـا زمينـه  اثر پيشين خود انتشار داده

دانم از جانـب  مي به هر صورت من وظيفة خود. هاي برتر در اين موضوع حياتي فراهم آيدانديشه
از لطف همكاران  مجدداً هيأت محترم تحريرية فصلنامة نوآوريهاي آموزشي، ضمن تشكر از ايشان،

انـد  ارجمندي كه در جلسه حضور دارند و دعوت فصلنامه براي شركت در اين ميزگرد را پذيرفتـه 
 .صميمانه قدرداني كنم

حـدود  كنم در زاده خواهش ميابراهيم ابتدا از آقاي دكتر. من صحبت مقدماتي بيشتري ندارم
توضيح دهند تا ساير استادان محترم  "فلسفة تربيت"دقيقه مختصري در مورد كتاب تا بيست پانزده 

دقيقه، حاصل بررسيها و ديدگاههاي خود در نقد كتاب را ارائه كننـد  تا سي نيز، هر يك در بيست 
آخـر پاسـخ بدهنـد و نتيجـة مباحـث را       عتسانيمو بعد خود جناب دكتر به آنچه مطرح شده در 

قـرار  و نـيم  ساعت تا دو سـاعت   دوبه اين ترتيب، سقف زماني گفتگو را  .بندي كنندشخصاً جمع
 .دهيممي

 

0Fعيسي ابراهيم زاده دكتر
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خيلي سپاسگزارم، من شايسته آنچه كـه شـما فرموديـد نيسـتم ولـي      . اهللا الرحمن الرحيم بسم

 ي علم و دانش مـي دانـم كـه مايـه    راآن را ارزشي بكنيد من  جنابعالي نثار ميارزش و احترامي كه 
 .استبسيار  يخرسند
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بعـد از انقـالب    .شـروع شـد   آمـوزش وپـرورش   اين كتاب از تدريس فلسفه تاليف ماجراي
پيشنهاد  نبعي كهاين درس مورد بازنگري قرار گرفت و م محتواي ،فرهنگي و بازگشايي دانشگاهها

يـك  بـه ايـن دليـل    . قابل درك نبودبا آنها كار مي كردم  ي كه من در آن زمان نشجويانشد براي دا
جزوه تكميلي تهيه كردم كه آن را براي دانشجويان قابل فهم كند و اين حركت ادامه پيدا كرد و بـر  

تر شد و بـه صـورت كتـاب در دانشـگاه عالمـه       اساس سواالت و نيازهاي دانشجويان جزوه كامل
 .به چاپ رسيدطباطبايي 

البته شايسته است فضاي فكري دانشجويان بعد از انقالب فرهنگـي و نيـاز بـه تفكـر و انديشـه      
نقـدهايي كـه مرتبـاً در كشـور در زمينـه تعلـيم و تربيـت و انديشـة غـرب و           .فلسفي را يادآور شوم

من هـم  . ه بودتري كرد تر وعميق در آن زمان دانشجويان را تشنه اطالعات قوي ،زدگي مطرح بود شرق
در دانشـگاه پيـام نـور بـه چـاپ       1368بر اساس آن نيازها پيش رفتم و كتابي آماده كردم كه در سال 

بازخورد مثبتي كه از دانشجويان و . رسيد اين كتاب ساختار جديدي داشت كه تا آن زمان مرسوم نبود
به ايـن سـبب از   . تر كنم كميلهمكارانم در مراكز دانشگاه پيام نور گرفتم مرا مصمم ساخت تا آن را ت

اساتيدي كه لطف كردند اين كتاب را به عنوان كتاب درسي معرفي كردند كمك گرفتم و نظرات آنهـا  
مثًال بحثهايي در آن كتـاب وجـود داشـت كـه     . كردم تا اينكه شرايط جامعه تغييركرد را مرتبًا دريافت 

ر آن زمان هم مـن و هـم ويراسـتاركتاب    نكته جالب اينكه د .موضوعيت خودش را از دست داده بود
جناب آقاي دكتر آقازاده آموزش و پرورش شوروي را كه بر اساس نگـرش ماترياليسـم تـاريخي بنـا     

توانـد تـداوم    نظام تربيتـي شـوروي نمـي    آنبيني هم كرده بوديم كه  پيش شده بود، نقد كرده بوديم و
 .خورد  ست خواهدداشته باشد و به دليل ناسازگاري آن بافطرت انسان شك

اي كه شوراي عالي برنامه ريزي تصـويب   اما محتوا و برنامه. هرحال شرايط عوض شده بودهب
همـان   كـرده بـود تـا    مجبـور  هم مـارا  دانشگاه پيام نور .كرده بود به همان صورت باقي مانده بود

اسـتفاده از   ر آندر شيوه ارايـه مطالـب دادم كـه د   تغييراتي  با اين حال. سرفصلها را پوشش بدهيم
مـورد  فلسفه آكادميك نه به صورت قبلي بلكه به مثابه چارچوبي براي انديشدن در مسائل تربيتـي  

غيرحضوري بودند و كتاب بايستي به صورت آن دانشگاه و چون دانشجويان  قرار گرفته بود توجه
 .آمد خود را وارد يك گفتگوي سه جانبه كردم خودآموز در مي

كـردم ارتبـاط    سفه آكادميـك از طريـق پرسشـهاي تربيتـي كـه مطـرح مـي       از يك طرف با فل
آليستها ، پرسشهاي تربيتي مـي كـردم كـه     رئاليستها و ايده ارسطو، ،كردم يعني از افالطون برقرارمي
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كنيد مواد آموزشي چه باشد؟ چه روشي داشته باشد؟ يادگيرنده چه ويژگيهايي بايـد   شما توصيه مي
 خواهيد ببريد؟ انسان را به كجا مي ونهايتاً داشته باشد؟

هـا در واقـع هـم پرسشـگر و هـم       براي يافتن امكان پاسخ آن سواالت از زبان همـان فلسـفه  
بـا  . دادممـي  قرار گفتگـو اين  نايو سومين طرف دانشجويان بودند كه آنها را در جر .پاسخگو بودم

 .تربيت ترغيب كنم و تاثيرگذاري آن در اين اميد كه دانشجويان را به مباحث فلسفي

ترند  شايسته انديشه عميق وجود دارند،برخي مسائل عادي كه در جريان روزمره كار معلمي  
تـر و   انگاري دنبال تفكر عميق بديهي همين به دليل شوند ومي بديهي انگاشته معلمانولي از سوي 

شـوند   متوجه مـي  ،رددگسوالي مطرح  ،اما وقتي در مورد همان بديهيات .روندنمي تركامل شناخت
ديگـران   نيازمند گفتگو بـا  هم اين توجه بيشتر. كه براي پاسخ نيازمند تعمق و آگاهي بيشتر هستند

فالسـفه را در   نظـرات  با انديشمندان بزرگ مطـرح كـرديم و   دركتاب راپرسشهايي ين ما چن. است
ا چگونـه بـه   هـان ر ايـن ج بدانـد  معلـم  تـا   منعكس كـرديم بايدها و ارزشها  ،معرفت ،مورد جهان

و نبايـدهاي اخالقـي و    و بايـد  چه نوع معرفتي را بـه آنـان عرضـه كنـد    . آموزان معرفي كند دانش
 كرد؟ ارزشهاي اجتماعي را چگونه بايد تحليل و تفسير

ايـد خيلـي مشـكل اسـت و      نوشتن براي دانشجوياني كه هرگز نديدهكه  نكتة ديگر اين است
 ناشـناس ت اسـت كـه هميشـه نويسـندگان بـراي مخاطبـان       البتـه درسـ   .طلبد روش خاصي را مي

نويسند اما اينكه نويسنده امكان حضور خود را در بين مخاطبان ولو مجازي و تصـوري فـراهم    مي
دانـي كـه امكـان     در واقع مـي . دوخود موقعيت ديگري است كه بايد آگاهانه وارد اين فضا ش كند،

 خبـري  هـاي آنهـا بـي    آنهـا خبـر نـداري، از انگيـزه     از پيشينه ،نداري حضور در بين دانشجويان را
دارند  الزم رانياز آموزشي  پيشنيستي كه  حتي مطمئن خوانند؟ داني آيا همه مطالب شمارا مي ونمي
 .تا بتواني پاسخگو باشي در نظر بگيريشرايط را  ينهرحال بايد همه اهبيانه؟ 

امـا   ه بـود شكل گرفت دادم يد ياد ميباچگونه را  چيزياين كه چه  ميان در ذهن من هماهنگي
بنابر اين مجبور بودم مفهوم فلسفه آكادميك و سنتي  .ماندناشناخته باقي مي دهم به چه كسي ياد مي

براي معلمان اتفاق افتد مطـرح كـنم تـا    ممكن است را مرتبط با جريان روزمره كه در كالس درس 
فرض بـر ايـن اسـت،     كهاول بحث طرح كردم لذا در  دانستم، را نمي آنهاچون . قابل پذيرش شود

در .  داننـد و بعـد موضـوع را ارائـه كـردم      نياز آموزشي مي دانشجويان اين مطالب را به عنوان پيش
ايجاد كردم به اين ترتيب كه معموالً طراحـان   صوص بيان هدفمندكتاب تغيير اساسي ديگري در خ

اي  آنجاكـه هـدف نقطـه    از اما ل نوشته شوداهداف آموزشي در ابتداي فص اند آموزشي توصيه كرده
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كه دانشجو پس از خواندن هر فصل  ماست كه بايد به آن برسيم بنابراين در انتهاي فصل متذكر شد
 آيا به اهداف آموزشي مورد نظر رسيده است؟

شـد حـال در    آموزشي آن بود كه عـرض  طراحي و شيوهساختار كتاب اينها مطالبي در مورد 
 يـاري در آينـده  كردن كتـاب   ترومن را در غني دبفرماينتم تا راهنمايي و ارشاد خدمت دوستان هس

خـود   صـاحبنظر  بهترين فرصت اين است كه در بين جمعي از همكـاران  ايد براي هر نويسندهكنن
دانم و با كمال ميل نظـر دوسـتان    با ارزش مي فرصت را. اثر خود را بشناسدي كاستيهاقرار گيرد و 

 .را بكار بندم آنها دهم كه پذيرم و قول مي ند را ميارزشم وعزيز 
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كـنم كـه تقبـل زحمـت       زاده تشكر مـي  در ابتدا از آقاي  دكتر ابراهيم. اهللا الرحمن الرحيم بسم

بـه عنـوان   كه  نيز هم اكنون و زماني كه دانشجو بودماز  هم من .اند را نوشته ياند و چنين كتاب كرده
كنم متأسفانه محدوديت منابع درسي در راسـتاي   دانشجويان تدريس مي به فلسفة تربيت راس مدر

كـار ارزشـمندي    به همين جهت و به دليل .كنم احساس مي ايد قلم زده در آن كه شما را موضوعي
فضـاي   ،شود و اگر اين نكات اعمال شـود  نكاتي در فضاي كامالً دلسوزانه گفته ميكه انجام يافته، 

 .گرددبرطرف مي كتابو نواقص  شودپر مي ليخا

 كـه ايـد   نوشـته ي كتـابي  كارشناس يانبراي دانشجو .اي كه بايد دقت كرد اين است اولين نكته
اصـول فلسـفه آمـوزش و     درس هايبـه سرفصـل   وقتـي  .فلسفي ضعيفي برخوردارند ةعمومًا از پاي
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دانشـجويان  آراي تربيتي براي درس مكاتب فلسفه و  هايفصل سرپرورش براي مقطع كارشناسي و
كتـاب   و درس هم پوشـي زيـادي وجـوددارد    بين اين دو دقت كردم متوجه شدمكارشناسي ارشد 

 يمكاتـب فلسـفه و آرا  فلسفة تعلـيم و تربيـت و درس    درس .اي است براي دو درس شما آميخته
شـود   تدريس ميرند كه پايه فلسفي نداريزي درسي  برنامه و تربيتي كه براي دانشجويان روانشناسي

اگرچــه محتــواي . بــا اينكــه دانشــجوي كارشناســي ارشــد اســت فهــم و درك آن مشــكل اســت 
ولي اساساً  شده استطراحي  ريزيهاي شوراي عالي برنامهبر اساس سرفصل "فلسفه تربيت"كتاب

 .درك و فهم آن براي دانشجويان مشكل است

مـورد نظـر از تـدوين كتـاب      كتاب در خصوص هدفهاي آموزشـي  20آقاي دكتر در صفحه 
هاي مختلف فلسفي بر رفتارهاي انسان يا توانـايي بررسـي    نكاتي را تحت عنوان درك تأثير ديدگاه

مسائل اساسي تربيتي از ديدگاه فلسفي يا داللتهاي تربيتي و آشنايي با مبـاني فلسـفه نظـام تربيتـي     
تـرين اهـدافي كـه در     از اساسـي  در حالي كه براي دانشجوي كارشناسي يكـي  ايد بيان كرده كشور

ارتقـاي سـطح    هسـتيم به طور خـاص درس فلسـفه تربيـت بـه دنبـال آن       و راستاي درس فلسفه
دانشـجويان بياموزنـد چگونـه از فلسـفه      ديگر، به عبارت. ورزي دانشجويان است توانمندي فلسفه

دانشـجويان بداننـد    تاالزم است ضرورت ارائه اين درس بيان شود و .براي زندگيشان استفاده كنند
فلسفي و روشهاي فلسفي چيست؟ آقـاي دكتـر شـريعتمداري     هايويژگي ؟چرا فلسفه اهميت دارد

بحـث ويژگيهـاي    .انـد  فلسفه را تعريـف كـرده   ،فيلسوف يذيل تعريف فلسفه از نقطه نظر فعاليتها
 .هدف از اين درس قوت بخشيدن به توانمنديهاي دانشجويان استوفلسفي بسيار مهم است 

 ،فيلوسـوفيا  ةكتاب در راستاي معناي لغوي فلسفه با توجه به ريشه يوناني كلمـ  5در صفحه  
بهتر اسـت   ،ايد به خاستگاه فلسفه همانجا كه اشاره كرده در .است بيان شده رشد عقالني و عاطفي

خصوصاً . اين تعريف بازتر شود و معرفت است نشمقصد آن دا كهعشق و دوست داشتن موضوع 
و بايـد  بحث تربيت عاطفي در جامعه ما مغفول مانده است  .ن واژه بسيار نكات تربيتي هستدر اي

چقدر الزم است در قالب اين درس . ه ابراز محبت و كنترل محبت داشته باشيمكه چگونياد گرفت 
 بحـث  بـه  نيـاز رشـدعاطفي   ديگر، به عبارت. بيان شوداعمال درست عاطفي  و فظح ،نحوه كنترل

برداشت صحيحي از عشق و دوست داشتن ندارند و اهميـت رشـد    جوانان ما رد چرا كهدا بيشتري
 .باشد انسانها تأثيرگذار د در زندگيتوان اند كه چقدر مي عقالني و معرفت را درك نكرده

 كلمات ،د با توجه به مخاطبانسر ميبه نظر .در مورد تعريف علم و فلسفه 9و  8، 7صفحات 
 تفاوت بين علمدر .براي دانشجويان كارشناسي مشكل است آنهافهم كه ده و جمالتي به كاربرده ش
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ي يك فلسـفه  قعيت از طريق تجربه منظم به اتكاعبارت است از شناخت واعلم  :نوشته ايد وفلسفه
كميت و فلسفه عبارت است از بررسي و شـناخت تحليلـي و انتقـادي مسـائل اساسـي       ربا تأكيد ب

اين تعاريف تفاوت بين علـم   .ل و يا بخشي از آن در ارتباط با كلزندگي انسان  به صورت يك ك
 . و فلسفه را خيلي مشخص نكرده و خوب است دقت نظري در اين موضوع داشته باشيد

معارف اي فلسفه را جزئي از  ايد كه عده داريد و نوشته 39 هذيل جايگاه فلسفه در صفح يبحث
هاي آن مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم در اهـداف و ارزشـها اثـر        دانند كه يافته مربوط به علوم تربيتي مي

بيني و فلسفه مسلط هر جامعه اسـت كـه    جهان ةاي ديگر معتقدند كه فلسفه به مثاب گذارد و عده مي
چيسـت؟ ايـن    نظر مولـف  ،است يدگاههايي كه موجودحال در بين د .نقش صافي را به عهده دارد

نويسـنده در مـورد جايگـاه فلسـفه در تعلـيم و       موضـع  ديگر، به عبارت. نشده استنظر مشخص 
مـثالً در صـفحه   . همين مشكل را نيز داريم نيز كتابديگر در بعضي از قسمتهاي  تربيت كجاست؟

 .ي ندارداست همخوان 58با مطالبي كه در صفحه  اند كه مطالبي گفته 40

كه  ارد در حاليدندارد بلكه نقش صافي  را ه اصليافلسفه جايگ 2-1در نمودار  40در صفحه 
به هر حال موضع شـما دقيقـاً   . كند كسب مي رافلسفه جايگاه اصلي در تربيت  62تا  58در صفحه 

ارتبـاط  . دريافت كنـد مند است در اين مورد نظر نويسنده را شفاف  شفاف نيست و مخاطف عالقه
 كـه آيـا   تمعلـوم نيسـ   شـده،   اهدافي كه در آموزش و پرورش نوشـته  و منطقي بين مبناي فلسفي

اند از مبنـاي فلسـفي اسـالم     نوشته ايران راجمهوري اسالمي  افرادي كه اهداف آموزش و پرورش
 اند يا نه؟  استخراج كرده

) 246-242در صـفحة  (به هر حال مبناي فلسفه شما براي استخراج اهداف آموزش و پـرورش  
شناسـي و   يـل مباحـث هسـتي   ذ ،در خصوص فلسفه تربيتي اسالم بر مبناي قرآن كريم. چه بوده است

استنادات بـه طـور    ،شناسي شناسي و ارزش اما ذيل معرفت .ايد استخراج كرده مطالبي را ،شناسي انسان
 .تر بيان شود الزم است استنادات دقيق كهشده است  گفتهو فقط  نداردوجودمستقيم 

ودك محـور  تـوان نـوعي تربيـت كـ     از اين رو تربيت اسالمي را مـي  :ايد گفته 267 هدر صفح
آمـوز   هاي معلم محوري و دانش ايد در تربيت اسالمي انگاره هتگف 276ولي در صفحه جستجو كرد 

پسـنديد   شما كدام را مي. باز نگاه شما مشخص نيست .دنشو محور هر دو ناقص و ناتمام تلقي مي
 .خواهم كردست كه اگر وقت شد بعداً اشاره لب ديگرنيز همط دو يا سهيا بر كدام يك نقد داريد؟ 



   ۱۷۳ فلسفه تربيتميزگرد نقد كتاب                                                                                                      

2Fاحمد آقازاده دكتر
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زحمات جنابعالي در طراحي و تأليف كتـاب سپاسـگزاري    و از دقت. اهللا الرحمن الرحيم بسم

 .تجديدنظر بعدي كتاب چند نكته را ارائه خواهم كردو كنم براي غناي بيشتر در تدوين مي

مثالً فلسـفه  . دتغيير دهي درسي هست ةكه در برنام عنوانيعنوان كتاب فلسفه تربيت را با -1 
ايـن تغييـر از آن جهـت     .فلسفه و اصول تعليم وتربيـت  ،فلسفه تعليم و تربيت ،آموزش و پرورش
كتاب مطالب مطروحه در اين گروه كثيري از و خواهند شد خوانندگان شما بيشتر ضروري است كه

خواهـد  همخـواني  اهي دروس دانشـگ  عنوانبـا  ، عنواني كه پيشنهاد شدهمچنين .شوندميمند بهره
 .داشت

گاههاي شـود بخشـي را بـه ديـد     در فصل هشتم تحت عنوان اسالم وتربيت پيشـنهاد مـي   -2
 ،تربيتـي غزالـي   عقايـد و آراء  مثًال .خالي ديدمرا جاي اين بخش  .فالسفه اسالمي اختصاص دهيد

. ربيتـي دارنـد  هـاي ت  لب و آموزهااز مط يهر كدام دنياي، سعدي و خواجه نصرالدين طوسي ،مولوي
برخـي از   نيـز  حتي دردرس آراي تربيتي دورة كارشناسي ارشد .سادگي نبايد از كنار آنها بگذريمبه

بـه راحتـي از طـرح ايـن مباحـث عمـده       اساتيد وعلماي تعليم و تربيت و فالسفه تربيتي خودمان 
 .اين خالء اميداورم با همت جنابعالي پر شود. گذرند تربيتي مي

فلسفه تعليم وتربيـت موضـوعي   . تدوين كردط براي دانشجويان پيام نور نبايد كتاب را فق -3
 .تربيتي است نروش فلسفه فاقداصوًال نظام آموزش و پرورش ما  .است كه جامعه ما نياز به آن دارد

 باشـد  مطالبـات جامعـه   يپاسخگو ي كهفلسفه تعليم وتربيت كنيم متوجه مي شويم وقتي بررسي مي
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دانيم يك انسان آرماني براي سـي سـال ديگـر     بنابراين نمي .ايم فكر نكرده خصوصدراين  .منداري
نـه   ،نه مجلس  ،نه وزير ،ريز نه برنامه ،نه مربي .تعريفي نداريم .چگونه انساني در جامعه بايد باشد

ويژگيهـاي ايـن   كنند كه تربيتي ارائه نمي و مشخص فلسفة روشن ،شوراي عالي آموزش و پرورش
 ماني كدامند؟ انسان آر

پردازان  نظريهدر تربيت ما  اين است كهاز تعليم وتربيت نداريم به علت  يفلسفه روشنشايد اگر 
مباحث تربيتي از ديـدگاه علمـا و فالسـفه    . ايم وعرصه رادر اختيار آنها نگذاشته ايم قصور كردهتربيتي 

بـر   چنانچـه  .ترجمـه اسـت   صـرفًا ه ارائه شداز زمان دارالفنون به بعد كه  تعليم و تربيت مغرب زمين
خيلي از سواالت و  اين نتيجه خواهيم رسيد كهبه  نيمرفتار تربيتي خود را استوار ك اين مباحثاساس 
نبايـد فقـط    كتـاب  ،بنـابراين  .وجود دارد كه برايش پاسخ نداريم يي در عرصه تعليم وتربيتها چرايي

كل معلمان و كل جامعه نوشته شود و حتي  ،شجويانبايد براي كل دان .براي دانشجويان پيام نور باشد
از  دكتـري هـم بتواننـد    و كارشناسي ارشد مقاطع دانشجويانمقطع تحصيلي هم نباشد بلكه يك براي 

اميـدوارم بـا توجـه بـه ايـن پيشـنهادات       . شـود  كتـاب  متحـول مـي   در اين صورت،  .آن بهره بگيرند
 .رخوردار باشدموضوعات مورد بحث در كتاب از كيفيت بااليي ب

 

3Fآباديلطف حسين دكتر
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خواهم ضمن توجه به محتواي كتاب آقاي دكتـر، از يـك نگـاه    با نام و ياد خداوند، اجازه مي
به نظر . رسد به عرض برسانمتر به مسألة فلسفة تعليم و تربيت بپردازم و آنچه را به ذهنم ميايپايه

 The method of thinking(ردمندانه زيستن من، فلسفه، روش درست انديشيدن و راهنماي خ

genuinely and living wisely (  است و فلسفة تربيت بايد به بررسي و پژوهش و ارائة نظـر
و تدوين راهبردهاي اساسي در چگونگي تعليم و تربيت به منظور دستيابي افراد به انديشة درسـت  

بـه   دسـتيابي اي تعلـيم و تربيـت بـه منظـور     ها و محتوا و عملكردهبپردازد و چراغ راهنماي برنامه
 .و زندگي خردمندانه باشد دانايي و رسايي و شادماني
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معرفت بـراي  "، فلسفة تربيت به عنوان )65در صفحة (بينيم در كتاب مورد بحث ما اينكه مي

 اي بسيار مهم و درست اسـت و مـا انتظـار   معرفي شده نكته "گشايي خردمندانه در عمل تربيتيراه
گشايي خردمندانه در عمل تربيتي، خاصـه در تعلـيم و   در كتاب خود، راه ة محترمداريم كه نويسند

و طـرح   من همين انتظار را معيار بررسي و نقـد كتـاب  . تربيت در ايران، را به ما ارائه نموده باشند
ب فراوان است دهم و از پرداختن به جزئياتي كه در كتاقرار مي تعليم و تربيت ازمسائل اين حوزه 

، 45، 40 ،18 در صـفحات مـثالً  توانستم برخي تأمالت مي من. كنمو جاي تأمل دارد خودداري مي
كـه مربـوط بـه فلسـفة اسـالمي      را  281تا  227، و بخصوص از صفحة 125 ،71، 60، 50، 49، 46

كـاري   ساعتة موجود چنانچون در فرصت نيمقرار دهم اما  بررسي و نقاديبه تفصيل مورد  است،
معيـار و سـنگ    هماننـد  بپردازم كـه  ايپايهمطالب ارائة برخي خواهم به اجازه ميتوان كرد را نمي

و انتشـار يافتـه    1360كـه چاپهـاي اول آن در دهـة    در بررسـي و نقـد ايـن كتـاب      ترازويي باشد
ب كتـا  يكي دو كتـاب ديگـر، خاصـه    و در كنارتجديدنظر آن در چاپ پانزدهم در اختيار ما است 

 تا كنون هاصدهزار نسخه از آن چندكه  ،آقاي دكتر علي شريعتمداري تعليم و تربيت ةفلسفاصول و 
و آنان را بـا روش   بوده كشوردانشجويان كتاب درسي اكثر در ربع قرن اخير  ،در ايران انتشار يافته

انشگاههاي پيام خاصه در د ،تعليم و تربيت ايرانفلسفة از آنجا كه  .و محتواي خود آشنا كرده است
 دو سـه اثـر  هاي موجـود در ايـن   با انديشه ،نور و تربيت معلم و بسياري مراكز ديگر آموزش عالي

اسـت  به محتواي آنهـا   ايپايهبررسي و نقد اين آثار و نگرش  هنوز هم چنين است،و  شده معرفي
 .تعليم و تربيت ايران ضرورت قطعي دارددر  براي اصالحات اساسي كه

دهيد كه از صراحت بيان استفاده كنم، به طور كلي بايد گفـت آثـار فلسـفة    بن اجازه اگر به م
، خاصه دو سه كتابي كه منبع درسي اكثر دانشـجويان ايـران   تربيت كه در ايران انتشار يافتهتعليم و 
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اما  اند،از آنها بهره گرفته تا كنون چندصدهزار دانشجوهرچند واقعاً ارزشمند و مفيد هستند و  بوده،
-نداشـته  تعليم و تربيت نيرومند به عنوان راهنماي عمل ي، نقشچنانكه بايد معطوف به هدف نبوده

در ارائـة  ايـن آثـار، همچنـين،    . آموزنـد و روش درست انديشيدن و خردمندانه زيستن را نمـي  اند،
صه بايـد  به طور خال .اندبودهدچار مشكل  گشايي خردمندانه در عمل تربيتيمعرفت دقيق براي راه

 :هستندآثار فلسفة تربيت در كشور ما دچار هشت كاستي اساسي  به نظر من اينبگويم كه 

پرداختـه و بـه   شرح و توصـيف چنـد مكتـب فلسـفي سـنتي       بهنخست آنكه، به طور عمده 
 ؛انداشاراتي در مورد برخي داللتهاي آنها در تعليم و تربيت اكتفا كرده

ه نشـده و، بـيش از آنكـه در زمـين كـالس و درس و      دوم آنكه، بـراي خـود زنـدگي نوشـت    
د، دور از زنـدگي  نآموزشگاه و محيط زندگي اجتماعي محلي و ملي و جهاني اسـتقرار داشـته باشـ   

 ؛هستندواقعي 

سوم آنكه، بر پژوهشهاي دقيق علمي در مورد روش انديشيدن و خردمندانـه زيسـتن اسـتوار    
تـدريس و تربيـت پيونـد محكمـي      نـش ناسـي و دا شو بخصوص با علوم اجتماعي و روان ندنيست
 د؛نندار

گشايي خردمندانه در عمل تربيتي را در اختيار خواننـدگان خـود قـرار    چهارم آنكه، دقايق راه
-د و به اين ترتيب در عمل عيني تدريس و تربيت به طور جدي مورد اسـتفاده قـرار نمـي   ندهنمي

 د؛نگير

-را مختص جوانان و بزرگساالن تحصـيلكرده مـي  پنجم آنكه، آموزش فلسفه و تفكر فلسفي 

و دبيرسـتاني و جـواني و   دبستاني و راهنمايي سنين اعم از (د نه عموم مردم و براي همة سنين ندان
 ؛)بزرگسالي

شناسـي  شناسـي و ارزش شناسـي و معرفـت  ششم آنكه، تمركز خود را بر مفاهيم سنتي هستي
ورد دانش و ارزشها و هنرها و مهارتها و سبك زندگي د و به مفاهيم جديد معاصر در مندهقرار مي
 د؛نپژوهشي توجه جدي ندارو آينده

اند نشـان دهنـد   هفتم آنكه، به تعارضهاي فلسفة آشكار و پنهان در تربيت نپرداخته و نتوانسته
هاي تعليم و تربيت ما بسيار زياد گذاري برنامهكه فاصلة آرمان تا واقعيت و حرف تا عمل در هدف

جا، خاصه در شرايط تعليم و تربيـت كـامًال متمركـز و    اين موضوع در همه. و غالباً متعارض است
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بايد مورد  دهد،، كه بخش اصلي آن را برنامة آموزشي و تربيتي پنهان تشكيل ميدستوري و شعاري
 توجه جدي قرار گيرد؛

بـراي  و تربيـت ايـران    ترين مسائل تعلـيم بنياديوماً فاقد نوآوري اصيل در مهشتم آنكه، عو 
 .عصر حاضر هستند پاسخگويي به مسائل

 انديشة فلسـفي،  اي ازرساند كه ما نيازمند نوع تازهتوجه به اين كاستيها ما را به اين نتيجه مي
به نظـر  ، كه ايچنين فلسفه. براي تعليم و تربيت در ايران هستيم آن و منابع تدريس ،فلسفة تربيت

ترين زمينة پاسخگويي به اساسي قادر است باشد، "ردگرايي علمي و مينويخ"تواند از نوع مي من
آموزان و جوانـان و بزرگسـاالن   و تعليم و تربيت دانشو اجتماعي شناختي ضرورتهاي حيات روان

پرورش هويـت و  آموزش همگاني،  ترين موضوعهاي تعليم و تربيت، يعنياصليبه ويژه در ايران، 
در جامعـة محلـي و ملـي و     و دسـتيابي بـه مهارتهـاي زنـدگي     ،يدنانديشروش درست، شخصيت

 .فراهم آورد را ،جهاني

كتاب،  65در صفحة  استاد محترم شد، اگر بخواهيم همان هدف مورد نظر اشارهبه ترتيبي كه 
، خاصه در تعليم و تربيـت در ايـران، را   "گشايي خردمندانه در عمل تربيتيمعرفت براي راه"يعني 

 :توانيم بگوييم كهعيار بررسي و نقد قرار دهيم، ميمترازو و 

كتاب مـورد   در شود كه آثار فلسفة تربيت در كشور ما، و از جملهايراد اول از آنجا شروع مي
اي كمابيش سنّتي، عمدتاً به شرح و توضيح چند مكتب فلسـفي و برخـي داللتهـاي    بحث، به شيوه

گشايي خردمندانه در عمـل تربيتـي در   اصلي خود را بر راهپردازند نه آنكه تمركز آنها در تربيت مي
...) در آموزش عمومي و آموزش تخصصي و آموزش عـالي و  (سطوح گوناگون آموزشي و تربيتي 

در واقع، اگر كتاب مورد بحث ما و ساير آثار فلسفة تربيـت بـه هـدف خـود از فلسـفة      . قرار دهند
ماندنـد و شـكافي بـين    وفادار مي) نه در عمل تربيتيگشايي خردمندايعني معرفت براي راه(تربيت 

توانستند نقش بسيار مهمتري در تعلـيم و تربيـت ايـران    داشت، ميهدف و محتواي آنها وجود نمي
 .ايفا نمايند

توان كتاب نيز به صراحت نوشته شده مي 18اين تفاوت محتوا با هدف را از آنچه در صفحة 
در اين درس ما چند ديدگاه فلسفي ": كندن صورت مشخص ميدريافت كه محتواي كتاب را به اي

نيز گفته ) 19در صفحة (و در ادامة مطلب . "و تأثير آنها را بر جريانهاي تربيتي بررسي خواهيم كرد
و آنگاه عملگرايـي را  ) عقلي و طبيعي(گرايي مكتب پندارگرايي و مكتب واقع"شده است كه ابتدا 
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ري خواهيم داشت به بنيادهاي فلسفي تربيت اسالمي كه فلسفة مسلط كنيم و در آخر نظبررسي مي
كه بحث نادرستي آن وقت  "فلسفة مسلط اجتماعي ما"فرض پيشابهام جدا از . "اجتماعي ما است

رسد كه محتواي كتاب، بيش از آنكه متناسب با هدف اعالم ، به نظر ميطلبدو شرايط ديگري را مي
گشايي خردمندانه در عمل تربيتي در ايران كنوني باشد، نوعي نگـرش  ، يعني راه65شده در صفحة 

 اسـتادان سنتي به مسائل فلسفة تربيت است كه شبيه آن را در غالب آثار نويسـندگان و  سنتي و نيمه
، كـه پـس از توضـيح مفهـوم     ة تربيتبه نظر اينجانب، دريافتهاي سنتي از فلسف. بينيمايراني نيز مي

-پنـدارگرايي، عقـل  (فلسفه و تربيت و رابطة فلسفه با تربيت به شرح و بررسي چند مكتب فلسفي 

پردازند داللتهاي تربيتي آنها ميبرخي و ) گراييگرايي، وجودگرايي، و عملگرايي، مادهگرايي، واقع
، پاسـخگويي  دهنـد قـرار مـي  سمي آن مقبوليت ر جوازرا نيز و بحثي دربارة فلسفة تربيتي اسالمي 

رواني  هاي آموزشي وبراي هدايت تعليم و تربيت كشور در حوزهكافي به مقتضيات فلسفة تربيت 
 .ندارد را عصر حاضرما در و تربيتي و اجتماعي و فرهنگي 

ي بنابراين، ايراد دوم اين كتابها آن است كه فلسفه، چنانكه بايد، با خود زندگي، با مسائل واقع
تعلـيم و تربيـت در   فردي و خانوادگي و اجتماعي و فرهنگي و آموزشي و پرورشي، و بـا مسـائل   

حتـي كـار   (شود و اين در حالي است كه هر موضـوعي  زندگي محلي و ملي و جهاني مربوط نمي
 ايد به محل ديگر تغيير دهيـد كوچكي از اين نوع كه مثالً بخواهيد جاي خود را از محلي كه نشسته

فلسـفة  . كنـد به فلسفه ارتباط پيدا مي) ثالً تصميم بگيريد به ديدن شخص معيني برويد يا نرويديا م
تربيت به هر اندازه كه دور از زندگي و دور از مسائل واقعي آن باشد به همان اندازه قادر نخواهـد  

ة تربيـت راه  بينـيم فلسـف  به همين دليل است كه غالباً مي. بود راهنماي حقيقي تعليم و تربيت باشد
دهد، و زندگي فردي و جمعي و محلـي و  رود، مدرسه به كارهاي مألوف خود ادامه ميخود را مي

و  انسـاني  مفاهيم كرامتبينيم ميمثالً . دنقومي و ملي و جهاني نيز سمت و سوي معين خود را دار
-ه در شمار اساسـي ، كآموزانرسايي و شادماني دانشو حقوق انساني و دانايي و توانايي و  آزادي

نهادهـاي   و عملكردهـاي روزمـّرة   ترين مباحث فلسفة تربيت است، مشخصاً در ارتباط با وظـايف 
گيرد و به آنچه كه در واقعيت اجتماعي وجـود دارد و  گوناگون و نهادهاي تعليم و تربيت قرار نمي

 .شودمملو از نقصان و تعارض و تضاد است پرداخته نمي

ا آن است كه بـر پژوهشـهاي دقيـق علمـي در مـورد روش انديشـيدن و       ايراد سوم اين كتابه
بـه ايـن نتيجـه     كشـور مـا  شناسي مردم روان مربوط بهي بررسيها. دانه زيستن استوار نيستخردمن

تواني در تفكر درسـت و  در جامعة ما كم گروههاي وسيعي از مردمرسيده است كه مشكل اساسي 
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اند كه تفكر درست و خردمنـدي  د كه چگونه فكر كنند و نياموختهانآنان غالباً نياموخته. اصيل است
بنابراين، آنان بايد در جريان آموزش و پرورش عمومي درست . را راهنماي زندگي خود قرار دهند

فلسـفة  . انديشيدن براي خردمندانه زيستن را ياد بگيرند و فلسفة تربيت بايد از اين نقطه آغاز شـود 
عالم هستي، چه در معناي طبيعـي و چـه در   خود كمك كند ياد بگيرند كه  تربيت بايد به مخاطبان

در هر مورد قانونمنديهاي خاص خود را دارد و براي موفقيـت در آن بايـد ايـن     معناي انساني آن،
بـه ايـن نـوع از    . قانونمنديها را شناخت و بر اساس آنهـا امـور فـردي و اجتمـاعي را سـازمان داد     

را  اين كتـاب وقتي منابع مورد استفاده در مثالً . كنيمسفة تربيت برخورد نميكتابهاي فلپژوهشها در 
كـه بـه مباحـث     است يك مجموعه از كتب و مقاالتي منابع آنبينيم كه كنيم به روشني مينگاه مي

شناسـي و علـوم   از نتايج پژوهشهاي علـوم اجتمـاعي و روان   وليپردازند كلي فلسفي و تربيتي مي
 .است قابل توجهاين يك كاستي ه نشده است كه استفادتربيتي 

گشـايي خردمندانـه در عمـل تربيتـي را در     مشكل چهارم در اين آثار آن است كـه دقـايق راه  
-فلسفة تربيت بايد به معلمان بياموزد كه، مثالً، چگونـه مـي  . دهنداختيار خوانندگان خود قرار نمي

ههاي متفـاوت و در مـورد معنـاي زنـدگي خـود در      آموزان بياموزند در مورد ديدگاتوانند به دانش
. درستي بينديشند و مهارتهاي خود براي زندگي را گسـترش دهنـد  محيط محلي و ملي و جهاني به

براي دستيابي به چنين مقصودي، فلسفة تربيت بايد به معلمان و ديگر متخصصان تعلـيم و تربيـت   
آن با زندگي در عصـر حاضـر و، بـه تبـع آن،     سازي بياموزد تا فهم خود از فلسفة تربيت و مناسب

هاي آموزشي و درسي، كتب درسي، روشهاي تدريس، و تربيت معلم را نيز مـورد بـازنگري   برنامه
كننـد كـه   آثار مذكور با اين فرض آغاز مـي . آموزان نيز كمك كنندقرار دهند و به رشد تفكر دانش

گشاي عمـل  تواند راهفلسفي مي چند مكتب هاي ارائه شده درگويا صرف توضيح و تشريح انديشه
گشايي تربيتي باشد حال آنكه حقانيت چنين فرضي ثابت نشده است و فلسفة تربيت بايد دقايق راه

ترين مسائل تعليم و تربيت را به صورت مسـتقيم و مشـخص   خردمندانه در عمل تربيتي در اساسي
 . ارائه نمايد

ت آن است كه گويـا آمـوزش فلسـفه و فلسـفة تربيـت      مسألة پنجم در آثار سنتي فلسفة تربي
مخصوص جوانان و بزرگساالن تحصيلكرده است و بـه همـين جهـت بـا مفـاهيم و اصـطالحات       

كند و فقط كسـاني كـه ناچارنـد درس    شود و نوعي ارعاب در خواننده ايجاد مينامأنوس ارائه مي
و چنـين  . گذارنـد و بعد آن را كنار مي خوانندفلسفه را بگذرانند از سر اضطرار و تكليف آن را مي

هـا و  است كه فلسفه با زندگي، با گروههاي گوناگون سني، و با مسائل تعلـيم و تربيـت در رشـته   
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قـديمي و  شود و به ايـن پيشـداوري   هاي گوناگون علمي و آموزشي و پژوهشي مربوط نميشاخه
آثار مربوط به فلسفة . ثمر استو بيبافي و كاري عبث زند كه فلسفه همان فلسفهدامن مي نادرست

شود بايـد  اندركاران تعليم و تربيت منتشر ميتربيت كه براي آموزش دانشجويان و معلمان و دست
بـودن و  طوري تهيه شود كه ديدگاههاي غلط سنتي را از ذهن خوانندگان بزدايد و جذابيت و زنده

 .ن را آشكار سازدزيست خردمندانهثمربخشي فلسفه براي درست انديشيدن و 

اين مسأله در فلسفة تربيت بايد مورد توجه قرار گيرد كه امكان آموختن آن به همگان، اعم از 
خُرد و بزرگ و عارف و عامي، وجود دارد و چگونگي آن بايد در آثار مربوط به اين درس توضيح 

دوره اسـت كـه آمـوزش     شود و از هميندار رفتار ميتفكر آدمي از دورة دبستاني ميدان. داده شود
و رفتـاري آنـان رشـد    _شناختي_آموزان آموخت تا ساختار روانيرا بايد به دانش انديشيدندرست
اگر قرار است كه تمركز فلسفة تربيت بر راهگشايي خردمندانه در . مطلوب خود را پيدا كندرسايي 

-با رهنمودهـا و نمونـه  عمل تربيتي باشد بايد ضرورت و امكان آموزش فلسفه به همگان را همراه 

يعنـي  ( فكر كـردن هاي عيني در يك فصل از چنين كتابي توضيح دهد و چگونگي آموزش درست
مـن  . را نشان دهـد ) آموزان دبستاني و راهنمايي و دبيرستاني و دانشجويانبه دانش) آموزش فلسفه

ر تعلـيم و تربيـت و   ما نيازمند تفكر فلسفي و انديشة درست دكه  امنشان دادهدر جاي ديگري نيز 
آمـوز،  توانيم آن را به همه، حتي به كودكـان و نوجوانـان دانـش   در راه و رسم زندگي هستيم و مي

بياموزيم مشروط بر آنكه موضوع مناسب، روش مناسب، زبان و ابزار مناسب، و موقعيت مناسب را 
 .كار گيريمبراي اين آموزشها بشناسيم و به

شناسي و اي فلسفة تربيت، تمركز خود را بر مفاهيم سنتي هستيايراد ششم آن است كه كتابه
حق حقوق انساني، دهند و به مفاهيم جديد معاصر در مورد شناسي قرار ميشناسي و ارزشمعرفت
شناسي زيبايي ،ارزشهاي نو شهروندي ملي و جهاني، سالمت رواني،آزادي،  دانايي و آگاهي،رشد، 

اينكه فلسفة تربيـت بـه طـور سـنتي بـه      . زندگي توجه جدي ندارند مهارتها و سبكبه و  ،هنرهاو 
پردازد مسـلمًا مفيـد و ضـروري    شناسي ميشناسي و منطق و ارزششناسي و معرفتبررسي هستي

است اما اوالً اين مسائل كلي بايد به جـزء جـزء مسـائل زنـدگي ارتبـاط يابـد و ثانيـاً از محـدودة         
ي مدرن و متناسب با زنـدگي فـردي و خـانوادگي و آموزشـي و     دريافتهاي سنتي به حيطة دريافتها

بـه عنـوان مثـال، مبحـث     . اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي و هنري در عصر حاضر گسـترش يابـد  
-شناسي را، عالوه بر مفاهيم خير و شر و اخالق و ارزشهاي سنتي، بايد بـه مباحـث زيبـايي   ارزش

آوردن به شادماني و زيباسازي زنـدگي  از طريق رويدار كردن حيات انساني شناسي و هنر و معني
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شناسي را در انديشـه و احسـاس و رفتـار    اي از ارزشو هنرهاي گوناگون بگسترانيم و مفهوم تازه
 .آموزان و دانشجويان و جوانان و ساير مردم تجلي دهيممعلمان و دانش

وت فلسفة آشـكار و فلسـفة   ايراد هفتم اين است كه آثار سنتي فلسفة تربيت، هيچكدام به تفا
انـد حـال   نپرداخته) open & hidden philosophy of education(پنهان در تعليم و تربيت 

آنكه اين موضوع داراي اهميت حياتي است و چنانچه به فراگيـران فلسـفه آموختـه نشـود معلـوم      
رقدر نظامهاي تعليم و ه. تواند يا بايد اين وظيفه را برعهده گيردنيست كدام منبع ديگر آموزشي مي

تربيتي بيشتر جنبة دستوري داشته باشند پرداختن به تفاوتهاي فلسفة تربيتي آشكار و پنهان اهميـت  
مخاطبـان   سازمان ذهنـي يابد زيرا، در غياب چنين آموزشهايي، ممكن است و ضرورت بيشتري مي

خـود را  اي ناآگاهانـه  گونههب، هم درآيندفلسفة پنهان  به اسارتكه هم  شكل بگيردبه تدريج چنان 
و، به جـاي حيـات    دچار كنندفريب به اين در مورد اين فلسفه بفريبند، و هم ناخواسته ديگران را 

 .را دامن بزنند همراه با هويتهاي نابهنجارسالم و پاكيزه و خردمندانة انساني، تداوم زندگي 

چندان خبري از نوآوري نيست و  باألخره، ايراد هشتم آن است كه در آثار سنتي فلسفة تربيت
دهد داراي حقيقت گويا آنچه را كه فلسفة مورد قبول گروههاي معين اجتماعي مورد تأييد قرار مي

 .وچرا و تغيير نداردنيز هست و نيازي به چون

خواهم اين نتيجه را بگيرم كه نگرش ما به فلسـفة تربيـت   از آنچه گفته شد، در يك كالم، مي
مينوي و خردگرايي "اي از انديشة فلسفي، كه من آن را رسد كه نوع تازهبه نظر مي. بدبايد بهبود يا

اصول و راهبردهـاي تربيـت بايـد از سـه     . گشاي اين نياز اساسي باشدتواند راه، مينامممي "علمي
گرفتـه شـود و   ) كه خود حاصـل پـژوهش علمـي اسـت    (سرچشمة حكمت و خرد و دانش عيني 

اي زندگي فردي و خـانوادگي و اجتمـاعي و اقتصـادي و سياسـي و فرهنگـي و      متناسب با واقعيته
، كامـل و جـامع   آمـوزش عمـومي   ،به نظر من. تاريخي و جهاني در درون فلسفة تربيت قرار گيرد

در عصـر   و آموزش مهارتهاي زندگي، انديشيدنروش درستآموزش هويت و شخصيت،  پرورش
و آموزشـي  شـناختي و تربيتـي   تماعي و فرهنگـي و روان ترين ضرورتهاي حيات اجايپايه، حاضر
پاسـخگويي بـه ايـن     بسـتر تواند فلسفة تربيت مي. آموزان و جوانان و بزرگساالن ايران استدانش

 .در اختيار ما قرار دهدرا اين مسير  در رفتن پيش و چراغ راه ايپايهنيازهاي 

شواريهايي كه تدوين يك اثـر مهـم در   كنيم و با ددر هر حال، و در شرايطي كه ما زندگي مي
، كار استاد محترم را بايد بسيار ارزشـمند و  مواجه استبا آنها فلسفة تربيت موضوع بسيار حساس 
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با استظهار به سعة صدر جناب جلسة امروز فرصتي براي من فراهم آورد كه . شايستة تقدير دانست
 .و از ايشان سپاسگزارم ان كنمنكاتي را در كليات موضوع بيزاده آقاي دكتر ابراهيم

 

4Fخسرو باقري دكتر

1: 

 

 
در ابتدا از آقاي دكتر ابراهيم زاده تشكر كنم كه كتابشـان در مقايسـه   .  اهللا الرحمن الرحيم بسم

با بسياري از كتاب هايي كه با اين نام نوشته شده، از حيث انتظام و در عين حال جامعيت مطالـب،  
، نكات قابل ذكري هست كه جاي بحث و اصـالح دارد، چنـان كـه    با اين همه. بسيار خوب است

سـبك تنظـيم   "نكات مورد نظر را در دو بخـش  . هيچ اثري بي نياز از تجديد نظر و اصالح نيست
 .كنم بيان مي "محتواي مطالب"و  "محتوا

 سبك تنظيم محتوا: الف

 . از لحاظ تنظيم محتوا، موارد زير، قابل نقد و بررسي است

در معرفـي هـر نظـام فلسـفي تعلـيم و تربيـت، مبـاني        : اللت هاي مباني فلسفيتفكيك د .1
به طـور مثـال، مبنـاي    . فلسفي، به طور مجزا بيان شده و براي هر يك، داللت هايي ذكر شده است

اين نوع تنظيم . و سپس بررسي شده است كه آن، چه تأثيري بر تربيت دارد                                  شناسي بيان شده هستي
ارگانيسـم اسـت، يعنـي كـل مجموعـه آن، بـا هـم تـأثير          جاي تامل دارد زيرا نظام فلسفي همانند

-شناختي و فقط بـا توجـه بـه هسـتي    هاي ارزش يعني به طور مثال، بدون توجه به جنبه. گذارد مي
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-لهأبحث از مسشناسي، نمي توانيد در مورد جنبه هاي تعليم وتربيت، مطلبي بگوييد زيرا به هنگام 

شناسـي  اي تربيتي، ناگزيريم از مبناي مفروض هستي شناختي تجاوز كنيم و عمًال به سمت معرفت
به هر حال، به لحاظ منطقي، چنين سبكي با دشواري روبرو اسـت بـراي   . يا جنبه هاي ديگر برويم

بـه  . نتاج پرداخـت اينكه نمي توان نظام فلسفي را تجزيه كرد و از هر قسمتي، به طور مجزا، به اسـت 
كند، يعني اول كل فلسفه مورد  اين ترتيب، به نظر مي رسد بهتر است سبك تنظيم كتاب تغيير پيدا 

 .ن، بحث هاي تربيتي استنتاج گرددشود، سپس، از برآيند اجزاي مختلف آ نظر مطرح

كتاب، در عين حال كه جامعيت دارد، شايد به علت هدفي كـه  : غلبه گردآوري بر نوآوري .2
كثـرت  . شـود تـا نـوآوري     داشته و كتاب درسي دانشگاهي بوده، بيشتر در آن گردآوري ديـده مـي  

اما . مراجعات و منابع، حاكي از آن است كه مطالب گوناگوني از منابع بسياري استخراج شده است
-اي موضع خاصي داشته باشد و برحسب موضع خود، در قبال ديـدگاه انتظار مي رود، هر نويسنده

به اين ترتيب، نـوآوري در  . ديگر، به نقد و بررسي بپردازد و ترجيح ديدگاه خود را مدلل كندهاي 
به طور مثال، دونالد بـاتلر در فلسـفه تعلـيم و تربيـت، بـه بحـث گسـترده اي        . اثر افزايش مي يابد

اليست اسـت و برحسـب ايـن منظـر، بـه ارزيـابي هـر         پرداخته، اما موضع خاصي هم دارد، او ايده
 .دگاهي نيز پرداخته استدي

دهي، نخست اين كه مأخذ. در اين مورد، دو نكته قابل تأمل وجود دارد :روش مأخذ دهي  .3
به نقـل   109به طور مثال، در صفحه . گاه به جهت اعتبار اوليه و ارتباط به مطلب، جاي ترديد دارد

ايـن  . نقل شـده اسـت   از كتاب كانت در مورد تعليم و تربيت، سخني در مورد موضع فلسفي هيوم
اي و تفنني كانت به لحاظ فلسفي است و بهتر است از كتاب خود هيوم استفاده  كتاب، كتاب حاشيه

به طور مثال، اغلب مباحث . دوم اينكه در مواردي، ذكر مأخذ الزم بوده، اما ارجاع نشده است. شود
الزم اسـت ارجاعـات آن    تربيتي، به عكس مباحث فلسفي، فاقد مستندات كافي است، در حالي كه

 . مالحظه مي شود 254تا  246و  126تا  119اين امر در صفحات . ارائه شود

 محتواي مطالب  -ب  

 .از لحاظ محتواي مطالب كتاب نيز نكاتي به نظر مي رسد كه در زير به آنها مي پردازيم 

. اسـت  فلسفه به عنوان كل نگري تعريف شده 11در صفحه  :نگريتعريف فلسفه به كل -1
اي تعريف كنيم كه فالسفه بزرگ در آن جـاي نگيرنـد، تعريـف قابـل قبـولي       اگر فلسفه را به گونه

گيرد و  با اين تعريف، ويتگنشتاين كجا قرار مي. نگري، تعريف هگلي استتعريف كل. نخواهد بود
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د، پيداست كه او چنين كل نگري نداشته است و اگر بـا تعريـف مـا، او در چـارچوب قـرار نگيـر      
اي تعريـف كـرد كـه نـه فقـط       بنابراين، فلسفه را بايـد بـه گونـه   . ايمتعريف جامعي به دست نداده

، بلكه بـه  )گويند اي مي آن طور كه فيلسوفان قاره(شناسي  متافيزيك، نه فقط تحليل، نه فقط فرهنگ
فه، هـر  به نظر مي رسد در تعريف جـامع فلسـ  . اي باشد كه همه فيلسوفان در آن جاي بگيرندگونه

به طـور مثـال، تعريـف فلسـفه بـه بحـث از       . گونه سوگيري در تعريف، مانع جامعيت خواهد بود
. تواند تعريف جـامعي از فلسـفه باشـد    كه از ارسطو سرچشمه گرفته، نمي "موجود بماهو موجود"

 تري بايد گشت كه جامعيت داشته باشـد و بتوانـد فلسـفه ورزي را در    بنابراين، دنبال تعريف دقيق
بايد ديد حـد جـامع فلسـفه ورزي چيسـت، صـرف نظـر از ايـن كـه         . همه اشكال آن در بر بگيرد

 .فيلسوف به بحث از موجود بپردازد يا در مورد زبان و يا فرهنگ به بحث بپردازد

شـامل هسـتي   (در كتاب، فلسفه را به دو بخـش متافيزيـك    :تقسيم اجزاي نظام فلسفي -2
براي اين تقسيم بندي، ارجاعي داده . سي، تقسيم شده استو ارزش شنا) شناسي و معرفت شناسي

متافيزيـك بـه   . تواند شامل معرفت شناسي باشد متافيزيك نمي. رسد نشده و معقول هم به نظر نمي
دانيـد كانـت عليـه متافيزيـك شـوريده اسـت، و تمـام         همانطور كه مي. هستي شناسي مرتبط است

 . اسي جزء متافيزيك نيستپس معرفت شن. سخنش معرفت شناسي بوده است

بعضي ازاستدالل هايي كه در كتاب آمده، داراي انسجام  :عدم انسجام منطقي استداللها  -3
در بحث از ديدگاه اسالمي گفته شـده كـه بـر اسـاس      241به طور مثال، در صفحه . منطقي نيست
ي كه ايـن نتيجـه از آن   در حال. بودن انسان، بايد به استعدادها و طبايع افراد توجه كردويژگي ارادي

اگر بگـوييم كـه هـر    . وقتي صحبت از طبايع شد، ديگر اراده مطرح نيست. آيد مقدمه به دست نمي
 .  اند و طبع خاصي دارد، اين ارادي نيست كسي را بهر كاري ساخته

درتعريف ارزشهاي بنيادي مطرح شده است كه اين ارزشـها   125همچنين، در صفحه        
و اظهـار شـده   ) ارزش بنيـادي (مثالي آمده كه آدم كشتن بد اسـت  . في به دور استاز هر گونه هد

آدم (است كه اگر با توسل به اين ارزش، دنيا زيرورو هـم بشـود، مهـم نيسـت، مهـم خـود ارزش       
آيا واقعاً هدفهاي ارزشي و بنيادي، اين قـدر بـه مسـائل    . ستا باقي است كه به جاي خود )نكشتن

شايد منظور اين بوده كه ارزش هايي را كه بـه خـودي خـود    . است اينگونه باشدبعيد . بي اعتنايند
حتي كانت كه بيش . اند جدا كنيم، نه اينكه دسته اول، هدف ندارند هدفند، از ارزش هايي كه وسيله

گويد كه اگر هدفي في حد ذاتـه   ها دور نگاه مي دارد، مي از هر كسي، اخالق را از تشويقها و تنبيه
 .  باشد، بسيار خوب است و منافاتي با وظيفه گرايي مورد نظر وي ندارد در نظر
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-گرايـي واقـع  گرايي يا نسـبي تعارضي در بحث مطلق 126-125همين طور در صفحه         

گرايان مطلق گرايند و بار ديگـر گفتـه   يك بار گفته شده كه واقع. شود گرايان در ارزش مشاهده مي
 .  گرايان طبيعي است، اما بيان اول عام استته شايد دومي معطوف به واقعالب. گرايندشده كه نسبي

گفته شده است كه پندارگرايان، منكر جهان . شودمالحظه مي 78نمونه ديگر در صفحه        
اند يعني هستي، امري اعتبـاري و ذهنـي اسـت و واقعيتـي غيـر از ادراكـات، معـاني ذهنـي         خارج

اليستها افالطون اسـت كـه حتـي عـالم مثـل وي       در حالي كه سردسته ايده. ها وجود ندارد وانديشه
گويد جهان خارج وجود دارد، منتهـا بـه شـناخت ذات     كانت هم مي. ذهني نيست بلكه عيني است

ماسـت، در   ةبه هر حال، جهان پديداري از نظر كانـت، جهـان شـناخته شـد    . توان رسيد جهان نمي
خالصـه آنكـه بـه    ). 78صـفحه  ( "كـه قابـل شـناخت نيسـت    پديـداري  "حالي كه در كتاب آمده 

 .پندارگرايان كم لطفي شده است

به طور مثـال،  . بعضي از ادعاها در كتاب بدون استدالل مطرح شده است: غيرمدلّل بودن -4
اليقين يعني قياس، عين اليقين يعنـي اسـتقرا، و حـق اليقـين      گفته شده است كه علم 248در صفحه 
اليقـين را بـا اسـتقرا يكـي دانسـتن،       عين. ورد اين سخن، استداللي ديده نمي شوددر م .يعني شهود

اليقـين و   اليقـين، عـين   در واقـع، علـم  . استقرا اصالً يقيني نيست، بلكه ظنـي اسـت  . جاي تأمل دارد
اليقـين شـهودي و    از طـرف ديگـر، گفتـه شـده كـه حـق      . اليقين هر سه مقصدشان يقين اسـت  حق

فيلسوفان مسلمان چـون عالمـه طباطبـايي و    . اكات حسي، شهودي نيستندغيرحسي است، مگر ادر
كنـيم، نـه    كنيم، به صورت شهودي حس مـي  اند كه وقتي ما چيزي را حس مي مالصدرا بحث كرده

اليقـين اسـت نـه ايـن كـه چـون حسـي اسـت،          بنابراين خودش حق. اي در كار باشد اينكه واسطه
گويد كه حس،  مالصدرا مي. يم شهودفقط جنبه غيرحسي داردبه عبارتي فكرنكن. شود اليقين مي عين

. ميكن كنيم، در واقع مستقيم حس مي حاس و محسوس با هم متحدند يعني وقتي چيزي را حس مي
كند كه از نظر فيلسـوفان رئاليسـت، خطـاي     عالمه طباطبايي هم در كتاب خودش مفصالً بحث مي

خطـايي وجـود دارد، در مقامـات ديگـري چـون       كند، اگر حس اصًال خطا نمي. معناست حسي بي
توانـد حسـي    بنابراين شهود مي. هاي ذهني است كه با هم تفاوت دارد هاي ذهني يا مقايسهاستنباط

درنتيجه محدود كردن استقرا و حس به عين اليقين و قرار دادن آن در برابـر شـهود،   . يا عقلي باشد
 .هيچ دليلي ندارد

در برخي موارد از مطالـب كتـاب، ادعاهـايي مطـرح شـده كـه        :ادعاي خالف واقع -5      
در مورد فيلسوفان مسلمان، اظهـار شـده    260به طور مثال، در صفحه . رسدخالف واقع به نظر مي
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ها، به مفاهيم قرآني مثل خير و شر، رذيلت و فضـيلت توجـه كردنـد و بـر      كه آنان در بحث ارزش
در حـالي كـه فضـليت و رذيلـت مفـاهيم قرآنـي       . نمودند اساس آنها ديدگاه ارزشي خود را تنظيم

اينهـا مفـاهيمي هسـتند كـه فيلسـوفان از روزگـار اول بـه آنهـا         . نيستند و در قرآن به كار نرفته اند
اگـر نظـام احسـن يـا     . رو فيلسوفان يونان هسـتند  فيلسوفان مسلمان در اين زمينه دنبال. اند پرداخته

در عـالم انديشـه   . مطـرح اسـت، ارسـطو قـبالً گفتـه اسـت       عدمي بودن شر يا وجودي بودن خير
به . كنيم كه فلسفه اسالمي چه ديني نسبت به فلسفه يونان دارد گاه ما فراموش مي. انصاف نباشيم بي

متفكران اخالقي مسلمان، اين نظـر را  . دانست طور نمونه، ارسطو فضيلت را اعتدال و حد وسط مي
لي، بزرگ متفكر اسالمي كه با فلسـفه چـالش مـي كـرد، نظريـه      حتي غزا. از ارسطو اقتباس كردند

بـه هـر   . اعتدال در اخالق را از ارسطو اقتباس كرده و تنها يك رشته آيات، به آن اضافه كرده است
در عالم انديشه، احساس حقارت نبايد داشت، خود سـتايي  . صورت، كتاب، سوگيري اسالمي دارد

بپذيريم كه انديشه، دست به دست گشـته  . انديشه ورزي استهر دو از آفت هاي . هم نبايد داشت
 .  گردد، هنر آن است كه هم ياد بگيريم و هم ابداع كنيم و مي

بـه طـور مثـال،    . شـود  ها گسست ديده مي گاه در ساختار بحث :گسست هاي فكري -6     
يتي شروع شده، سراغ مباني فلسفي ديدگاه اسالمي، با استناد به قرآن مطرح شده، اما وقتي بحث ترب

. خلدون و غزالي گرفته شده و نظرات آنان مطـرح شـده اسـت    از متفكران بزرگ اسالمي چون ابن
تواند دليل بر انديشه  اي را گفته است، نمي خلدون به عنوان انديشمند مسلمان نكته صرف اينكه ابن

از مباني قرآني را بيان كنيد  در تعليم و تربيت باشد، مگر اينكه نحوه استخراج و استنباط "اسالمي"
آيا اين سـخن  . ها را تنبيه نكنيد خلدون گفته است، بچه به طور مثال، ابن. كه اين معلوم نشده است
درآمده است؟ اين ) مثالً تكريم انسان(خلدون بوده يا اينكه از مباني اسالم  ناشي از عادت زماني ابن

 .نكته بايد تبيين شود

اي شـده   به ساختار محتوايي علوم تربيتي اشـاره  40در صفحه  :تربيتيساختار علوم  -7      
بيني و فلسفه، علوم زيست شناختي، جامعه شناختي، روان شناختي و مديريت  است كه شامل جهان

توانـد   اما فلسفه نمـي . ريزي آموزشي است كه اظهار شده اينها بايد از صافي فلسفه بگذرند و برنامه
شناسي را از صافي فلسفه  هنگامي كه روان. ، بلكه فلسفه، رقيب فلسفه استاز صافي فلسفه بگذرد

اي كه به عنوان فلسـفه   فلسفه. گذرانيد براي اين است كه سخن روانشناسي به تأييد فلسفه برسد مي
مـثالً كسـي كـه    . حاكم انتخاب شد، قرار نيسـت فلسـفة ديگـري از آن بـه عنـوان صـافي بگـذرد       

 .بهتر است مدل كتاب تغيير يابد. پذيرد يسم را ديگر نميپراگماتيست شد، سوسيال
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وجود دارد اين است كه چرا علوم تربيتـي بـه    40صفحة نكته ديگري كه در همين جدول  
  عنوان يك رشته كه هويت مستقل دارد، ذكر نشده است؟ فقط به ذكر علوم زيسـتي، روانشـناختي،  

شـاخه هـايي از علـوم تربيتـي     . بسنده شده استريزي آموزشي  شناختي و مديريت و برنامه جامعه
چـرا فقـط بـه    . ريزي درسي، دراين مدل مطـرح نشـده انـد    مانند آموزش كودكان استثنايي و برنامه

رسد ساختار پيشنهادي علـوم تربيتـي    ريزي آموزشي اشاره شده است؟ به نظر مي مديريت و برنامه
 .نياز به اصالح دارد

آيا خالف ايـن مسـير   . مودار پيشنهاد شده كامالً يك طرفه استنكته آخر اين است كه ن      
افتد، يعني فلسفه و ديدگاه هاي فلسفي، خود، تحت تأثير دسـتاوردهاي تربيتـي و علـوم     اتفاق نمي

تربيتي، در مظان ترديد قرار نمي گيرد و نيازمند بازسازي و دگرگوني نخواهد بود؟ در واقع، رابطـه  
هاي تعليم به نظر مي رسد و به هر حال، نتايج مترتب بر بكارگيري فلسفه دوسويه بيشتر قابل دفاع

هاسـت، گرچـه تنهـا    و تربيت، خود دست كم يكي از معيارهاي داوري در مورد اعتبار اين فلسـفه 
 .اندها تصور كردهمعيار نيست، چنانكه پراگماتيست

كتـاب ارزشـمندي    "يـت فلسـفه  ترب "به رغم نكاتي كه در نقد و بررسي مطرح شد، كتاب  
 . گيرد، بر ارزش آن افزوده شوداست و اميد است با تجديدنظرهايي كه صورت مي

 

 :عيسي ابراهيم زاده دكتر

 

تجديـد  كتاب را هاي خوبي كه مطرح شد استفاده بردم و در اولين فرصت كه نقدمن واقعًا از 
 .چاپ خواهم كرد به اين نكات توجه خواهم كرد

واقـع امراينكـه مـن معلـم      .بادي فرمودند انتظار ما از فيلسوفان باالتر اسـت آ آقاي دكتر لطف
به  نوآوري و كتاب انديشه جديد به همين دليل در .تربيتي ام نه يك فيلسوفتعليم و تربيت فلسفه

 .نو آوري در ساختار كتاب و شيوه طراحي آن است .وجودندارد مفهوم ارائه يك فلسفه نو

 كرد كـه  قبول اما بايدمودند كه اين درس براي دانشجويان مشكل است خانم دكتر كشاورز فر
اي ساده كنيم كه  مطالب را به گونه در اين كتاب پيچيدگي در ذات اين درسهاست ولي سعي كرديم

يـا اينكـه گفتـه شـد هـدف از آمـوزش       . مفاهيم دچار كاستي نشوند اما شوددشواري آن كاسته از 
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ارچوب برنامه در چ وتالشم هم براين بوده تامن هم قبول دارم  .تخردورزي اسياد گيري فلسفه، 
در ضمن قبول  .مهم در محتوي و هم در شيوه بحث خردورزي راتسهيل كن  و سرفصل تعيين شده

  .به هر حال اين را يك معلم مسلمان نوشته است. دارم دركتاب سوگيري وجود دارد

هاي متفكـران اسـالمي در تربيـت اسـالمي      به ديدگاهاي  اشاره: آقاي دكتر آقازاده فرمودند     
خيلـي   جلد كتاب تهيه كـرده اسـت كـه    چهارمن چون ديدم انتشارات سمت با همين عنوان  .شود

بـه هـر حـال    . ارنـد ها ند آن كتاببه  توجهي هاي ما چندان اما متأسفانه دانشگاهكامل و دقيق است 
نگاه مـن بـه   : نكته ديگري كه شما فرموديد. كردم را احساس نمي لزومي براي ورود به آراي تربيتي

 .اند دانشجويان پيام نور بوده است، قبول دارم چون از من همين را خواسته

سـنتي   خوب زندگي به جـاي شـيوه سـنتي و نيمـه    جنبه هاي بحث اصلي فلسفه تمركز روي 
 و  دانشجويان ما انلممع. دانم است و من خودم را معلم فلسفه مي تربيتي است و اين كار فيلسوفان

رو  دستشان از معيار و شاخصهايي كه بتوانند با مسائل جديد روبـه تا بايد سالح فكري داشته باشند
-واقعاًچقدر از دانشجويان و فرزندان. هاي جديد را ارزيابي كنند توانند پديدهبو  نباشدشوند خالي 

را  چقدر از لحاظ فكري نسل جوان خـود . يمآموخت يم؟ همانقدر كه به آنهابايدانتظار داشته باشمان 
ايم، جايگاه واقعي فلسفه تعليم و تربيت پرداختن به دانايي و خردمندي و زندگي سـالم   آماده كرده

 .است

و محتـوايي شـكافتند و مطـالبي را     يآقاي دكتر باقري عالمانـه كتـاب را بـه لحـاظ سـاختار     
 :كنمبرخي نكات را خيلي كوتاه ياد آوري مي ولي .يادداشت كردم كه حتماً به آن توجه خواهم كرد

بنده دربسـياري از  . شودهايي هم كه اشاره شد ميرائه شده تجويزي است اما شامل فلسفهاتعريف 
ام و بـه دليـل   متون مربوط به كليات فلسفه شمول متافيزيك به مسـايل هسـتي و معرفـت را ديـده    

ديگري هم هست كه به دليل نبـود فرصـت بايـد     نكات .آشكار بودن آن نيازي به دادن منبع نديدم
 .ن سپاسگزارمهايشا از همة دوستان به خاطر راهنمايي .صرفنظر كنم
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