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 ی تربیتی اسالمبا فلسفه گرایی ریچارد رورتیی نو عملی مولفه های تربیتی فلسفهمقایسه
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 :چکیده

تأثیرگذارترین روش های فلسفه تعلیم وتربیت  هایِی که ازهدف این پژوهش بررسی تفاوت نگرش :هدف

به تبع آن پراگماتیسم در دنیای غرب به ویژه در آموزش وپرورش ایاالت متحده  پراگماتیسم رورتی ویعنی نئو

روش پژوهش به صورت  :روش شناسی .ازتعالیم اسالم بدست آمده استومقایسه آن باشیوه تربیتی است که 

ها نشان یافته :ها یافته. ای و اینترنتی انجام شده استکیفی و از نوع بررسی اسنادی و با استفاده از منابع کتابخانه

به  است وعملگرایی طرد موضوع حقیقتی فرای زبان وعینیت داشتن حقایق  دهد که اصلِ فلسفه تربیتی نومی

گردد، دست به دامان اصولی شده گرایی درحلت نازعات میهایی که باعث نسبیهمین لحاظ برای پرکردن شکاف

ی تربیتی جامع توان اصلیت فرد را درجامعیت یک فلسفهاست که این خلل هارا پرکند اما به این دلیل که نمی

این موضوع  ؛ ورمانی وایده هآ است مطرح می کندتبیین نمود بنابراین اصل برساخت زبان نوین راکه طرحی آ

 .دهد، باشدتواند مبنایی براین فلسفه تربیتی که اصولی عملی راپیشنهاد میبدین لحاظ که اصلی آینده نگراست نمی

باید توجه نمود که بدون تحقیق و بررسی جوانبِ اصلی هیچ نوع فلسفه ی تربیتی غربی و مقایسه آن  :گیری نتیجه

-ی تربیتی اسالم که سالیانی بسیار در موردِ انسان و توجه به ابعاد دنیوی و معنوی آن پرداخته است، نمیفلسفهبا 

 .های تعلیم و تربیت در ایران به دست دادای برای شیوهتوان نسخه

 .رورتی نئوپراگماتیسم تعلیم و تربیت، نو عمگرایی، تربیت اسالمی، فلسفه تربیت، :کلیدی واژگان
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 مقدمه

از جمله مکاتبی که در قرن حاضر و با تکیه بر قدرت عمل آدمی به تبیین روابط اجتماعی و نیز ارائه نظام 

این مکتب که عمل را به منزله مؤلفه اساسی . است  تربیتی در سطح وسیع پرداخته است، مکتب عمل گرای دیویی

ر همین مسیر تغییر جهت بخشد و آدمی را به مثابه خویش در نظر گرفته، سعی کرده است که نظام های تربیتی را د

پس از دیویی، طرفداران عمل گرایی، با دو نحله قدرتمند فلسفی قرن بیستم . عنصر فعال جریان تربیتی مطرح سازد

(.  77 ، رورتی)این دو نظام فلسفی عبارت بودند از مکتب اثبات گرایی و نیز فلسفه قاره ای . رو در رو شدند

گرایی عنوانی است بر تجدید نوعمل. شودمشخص می« چرخش زبان شناختی»نوعمل گرایانۀ رورتی با دیدگاه 

جان دیویی مطرح  و  ، ویلیام جیمز گرایی کالسیک اوایل قرن بیستم که چارلز پیرسشده بر عملنظرهای اعمال

 .کرده بودند

و « یق واقعیت های ذهنی و مادی هستند؟آیا باورها، بازنمود دق»اندیشۀ رورتی با انحالل این پرسش که 

. شودشروع می« اختیار کردن این باورها برای چه مقاصدی سودمند هستند؟»جایگزین کردن آن با این پرسش که 

در این مقاله به بررسی رویکرد نو عمل گرایی در امر فلسفه تعلیم و تربیت و مقایسه آن با   (.787 ، گادامر)

 .اسالم پرداخته شده است رویکرد تعلیم و تربیتی

شیوه تعلیم و تربیت در اسالم دارایِ پیشینۀ بسیاری است و از اولین مدارس گشوده شده در پهنۀ والیاتِ  

این پژوهش قصد دارد ابعاد فلسفه  .اسالمی از قرون دوم و سوم قمری می توان پیشینه پر بار آن را رصد نمود

از این رو که امروزه مبحث تعلیم و  .ربیت اسالمی مورد مقایسه قرار دهدتربیتی نوعملگرایی را بر اساس فلسفه ت

تربیت بر طبق شیوه های علمی و راهکارهایی که مکاتب مختلف فلسفه تعلیم و تربیت ارائه می دهند، پایه گذاری 

. برخوردار استمی شوند؛ بنابراین پرداختن به رویکردهای مهم در زمینه فلسفه تعلیم و تربیت از اهمیت بسزایی 

مولفه های تربیتی فلسفه ی نو عمل گرایی در : براساس آنچه مطرح شد سوال پژوهش عبارت است از اینکه

 مقایسه با مولفه های تربیتی فلسفه ی اسالم کدام است؟

نو عملگرایی عنوان برای مکتبی است که برای تجدید نظرها و اصالحات ایجاد شده بر عملگرایی اوایل قرن 

رورتی و کواین . چارلز پیرس، ویلیام جمیز و جان دیویی مبدعان عملگرایی بوده اند. م انتخاب شده استبیست

جزو فیلسوفانی بودند که با حفظ برخی از اصول اساسی عملگرایی، برخی از اصولِ آن را تغییر داده و مکتب 
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ز همان آغاز پیدایش و رشد مراحل پراگماتیسم در واقع ا(.  :  8  باقری، )نمودند نوعملگرایی را تأسیس 

های  که دیدگاه هاست، درحالی های خاص پیرس دربارۀ نشانه دستی نبود؛ نظریه نخستین خود جنبش فکری یک

شناسی و نظریۀ شناخت است؛ فلسفۀ خاص دیویی نیز ابزاراندیشی  دربارۀ روانمبدع پراگماتیسم اصلی جیمز 

که در جهان روی داد پراگماتیسم دچار مشکالتی شد که نتیجۀ آن پس از جنگ جهانی دوم و تغییراتی . است

رورتی، فیلسوف و پراگماتیست امریکایی، است که به باور بسیاری یکی    هایی مانند ریچارد ظهور نئوپراگماتیست

 (.  :  00 جیمز،)عصر کنونی است    های مطرح از فیلسوف

به صراحت به مراحل تربیت و ویژگی ( 787 رورتی، )»ها تربیت بدون جزمیت: در مقاله ای با عنوان رورتی

به منزله اجتماعی شدن و تفرد در کتاب جدیدی  تیترب« همین مقاله، سپس تحت عنوان. های آن ها پرداخته است

وی در این مقاله، این نظر را مطرح کرده است که تربیت در دوران پیش از . به چاپ رسید( 777 رورتی، )از وی 

 . ، به طور عمده، معطوف به اجتماعی شدن و فرهنگ پذیری استدانشگاه

از مجموعه عناصر آراء فلسفی رورتی، آنچه در دوران پیش از دانشگاه می تواند مورد توجه قرار گیرد و می 

همبستگی اجتماعی به جای عینیت و اخالق گفت و گویی و : توان آنها را عناصر همگرایی نامید، عبارتند از

است، تربیت نمی تواند معطوف به پرورش « ماهیت آدمی»با توجه به این که رورتی منکر چیزی به عنوان . اجماع

در عوض، آنچه در مرحله نخست تربیت از نظر وی مهم است، . وی باشد« گوهر»آدمی یا تحقق « استعدادهای»

اع ویژگی اساسی تربیت در این فرهنگ اجتماعی است که فرد در آن زندگی می کند و از این رو، همگرایی و اجم

 .مرحله است

کنار گذاشتن  :با نظر به این عناصر در دیدگاه رورتی، می توان اصول زیر را برای تعلیم و تربیت پیشنهاد کرد

این اصل که به ویژه در مورد دروس مربوط به علوم طبیعی صادق است، ناظر بر آن است که از . گفتمان عینیت

اجتناب از به کارگیری واژگان عینیت گرایانه از آن رو است که پیش فرض . ت استفاده نشودواژگان حاکی از عینی

این گفتمان، خصیصه بازنمودی ذهن و دانش است و چنانکه گذشت، این پیش فرض، یکی از اهداف اصلی 

 .حمالت انتقادی رورتی است

. از زبانبازنمودی می تواند قابل قبول باشدبرخی مفسران دیدگاه رورتی بر آنند که از نظر وی، استفاده محدود 

بر آن است که مخالفت رورتی با زبان بازنمودی تنها هنگامی و تا جایی مطرح می شود که این (  00 ، براندم)

شود؛ به این معنا که خود، واژگانی بشود که ما را قادر می سازد درباره همه انواع  لیتبد  «فراواژگان»زبان به یک 

واژگان دیگر، صرف نظر از این که برای تأمین چه مقاصدی به کار رفته اند، به ارزیابی و تعیین کفایت آن ها 

ت کم گرفتن مخالفت و در پاسخ به وی می گوید، این به معنای دس(     :000 ،کونانت)بپردازیم؛ اما چنانکه 
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به نظر کونانت، اگر کسی به سبب تأکید بیش از حد رورتی بر مفاهیمی . ستیز بی امان رورتی با بازنمودگرایی است

، به این صرافت افتد که وی در مقام جایگزین کردن یک فراواژگان «بازنمود»به جای   «سازگاری»چون 

در مقابله با عینیت  یرورت .است قابل مالمت نخواهد بود( ودگراییبازنم)به جای فراواژگان دیگر ( ابزارانگاری)

من با مکنتایر و مایکل کلی موافقم که همه انواع استدالل، هم در فیزیک و هم در اخالق، وابسته »: گرایی می گوید

یی یا استقالل به عبارت دیگر، نمی توان برای زبان رایج در فیزیک، همچنانکه در اخالق، عینیت گرا« .به سنت اند

ضرورت  انیم  در همین نوشته، رورتی متذکر می شود که تمایز گودمن. از سنت اجتماعی مربوط به آن قائل شد

قانونمندو تعمیم های صرفا تصادفی، برای عمل گرایانی چون دیویی، قابل قبول است؛ اما این به سبب آن است که 

در نظر می گیرد، « انسجام واژگان توصیفی ما»هان، بلکه بر حسب گودمن، قانونمندی را نه به منزله جلوه ای از ج

و ارسطو که قانونمندی را همچون جلوه ای از خود اشیای جهان لحاظ می کنند   بر خالف کسانی چون کریپکی

 (. 4 : 00 رورتی،)

با جهان  هنگامی که توجیه داعیه های موجود در دروس علوم بر حسب ارتباط آنها ترویج توجیه بیناذهنی

خارج ممکن نباشد، راهی که می ماند این است که افراد جامعه، به صورت بیناذهنی، به توجیه داعیه های خود 

چنانکه در قسمت آراء فلسفی رورتی بیان شد، وی بر آن است که جایگزین . برای افراد دیگر جامعه بپردازند

 .دعینیت را توافق بیناذهنی تا هرجا که ممکن است، قرار ده

براین اساس، یکی از اصول تنظیم فضای تعلیم و تربیت این خواهد بود که در ارتباط میان معلم و شاگرد، یا 

شاگردان با یکدیگر، نقش تعیین کننده ای به استدالل طرفینی و بیناذهنی داده شود؛ به عبارت دیگر، فضای تعلیم و 

آنچه در بحث از آراء فلسفی رورتی، به منزله زدودن . جهان تربیت، بیشتر بینابین ذهن ها قرار دارد تا بین ذهن و

 (.  :  8   باقری،) ، مطرح شد زمینه ساز همین نکته است«اعتقاد»و « دانش»مرز میان 

بارزترین جنبه دیدگاه عمل گرا در همین توجه به عالئق و نیازها، اعم از شکل . محور قرار دادن عالئق و نیازها

هر اعتقاد و هر طرحی که عالئق و نیازها را بهتر تحقق بخشد، در توجیه بیناذهنی، . ستفردی و اجتماعی آن ا

خود در مقام  یرورت. قابل قبول تر خواهد بود زیرا در دیدگاه عمل گرایی، اعتقاد چیزی جز طرح عمل نیست

می گوید که وی ( قیندر کتاب جستجوی ی) ییویو د( در کتاب گفتمان فلسفی مدرنیته)مقایسه میان نظر هابرماس 

اثر دیویی را بر اثر هابرماس ترجیح می دهد، اما قید می کند که این ترجیح نه از آن رو است که دیویی به حقیقت 

تنها چیزی که مهم است این است که »و عقالنیت نائل شده و هابرماس از آن بازمانده است، بلکه از نظر رورتی، 

، در بلندمدت، آنها را برای سیاست [حقیقت، عقالنیت و نظیر آن]ا کدام شیوه از شکل دهی مجدد به آنه
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براساس این اصل، معیار داوری در جریان تعلیم و تربیت، باید (.    : 00 رورتی، )«دموکراتیک مفیدتر می گرداند

 (.  -  :  8  باقری،)نقطه عطف خود را عالئق و نیازهای فردی و اجتماعی قرار دهد 

. چنانکه گذشت، در تعبیر رورتی، عنصر اساسی لیبرالیسم نفی خشونت است. جای اعمال زورمتقاعد سازی به 

از این جهت، زور و اعمال خشونت، برای . وی می گوید که از نظر لیبرالیست ها هیچ چیز بدتر از خشونت نیست

 (.   : 00 رورتی، )است   تنظیم روابط میان انسان ها مردود است و آنچه باید جایگزین آن شود متقاعد سازی

ارتباط میان معلم و شاگرد باید با اصل بسط و گسترش اجماع تا جایی که ممکن است، تنظیم . بسط اجماع

متقاعد سازی، در واقع، بین کسانی جریان می یابد که . اصل بسط اجماع از متقاعدسازی فراتر می رود. شود

قاد دارند؛ اما اجماع، محدود به این حد نیست، بلکه می تواند و اعضای یک اجتماع هستند و به مبادی مشترکی اعت

پاسخ : در باب قوم محوری»رورتی در مقاله ای تحت عنوان . باید، بین افراد اجتماع های مختلف نیز جریان یابد

(.  0 - 0  :778 رورتی، )، دیدگاهی جهان وطنی و در عین حال قوم گرایانه را مطرح می کند «به کلیفورد گیرتز

قابل ذکر است که . از نظر وی، می توان به جهان وطنی اندیشید، اما این امر تنها بر حسب قوم گرایی ممکن است

 .دیویی، به منزله یکی از بنیانگذاران عمل گرایی، بیشتر بر مدلل بودن نظریه تأکید می کند نه بر اجماع

 (.  :  8  باقری،)

قائل   قرار می دهد که برای عقل، ویژگی استعالیی تنامار کسانی همچون پبه همین دلیل، رورتی خود را در براب

است و آن را وابسته به موقعیت خاصی نمی داند و هابرماس که معتقد است هر زبانی متضمن پیش فرض هایی 

مفهوم خاصی از « ارتباط برقرار کردن»در مورد   وی در نقد دیدگاه هابرماس. است چون عقالنیت و حقیقت

هابرماس، به سبب اهمیت قائل شدن ارتباط، بر آن است که اجماع باید حاصل . را مطرح می سازد« تربیت کردن»

همگرایی ناشی از »: گفت و گویی دو جانبه در شرایط آرمانی سخنباشد و آن را به این نحو توصیف می کند

هر دو ناگزیر باشیم اعمال تثبیت شده خود در یا « آنها»یا « ما»خواه « آنها» دگاهیو د« ما» دگاهییادگیری، میان د

 (.8   : 77 هابرماس، ) «مورد توجیه را به میزان کم یا زیاد، از نو صورت بندی کنیم

آخرین اصلی که براساس آراء رورتی، در فضای برقراری همگرایی می توان از آن سخن گفت، .  تساهل

را به عنوان ( در هر عرصه ای از فرهنگ)هدف پژوهش  عمل گرایان»: رورتی در این باب می گوید .تساهالست

؛ به عبارت دیگر، رورتی هدف «تأمین آمیزه ای از توافق غیراجباری با عدم توافق تساهل گرایانه تفسیر می کنند

                                                                                                                                                                                           
 

1
. persuasion 

2.transcendental 
3. Habermas, Jürgen 
4.tolerance 



 جامعه شناسی آموزش و پرورش

 

 2  
 

 پژوهش را متضمن توافق و اجماع اختیاری و در مواردی که چنین توافقی حاصل نشد، متضمن تساهل می داند

 (.  :778 رورتی، )

عالوه بر عناصری از آراء فلسفی رورتی که در دوران پیش از دانشگاه مطرح شد، عناصر دیگری نیز باید، به 

این عناصر عبارتند . طور ویژه در دوران دانشگاه، مورد توجه قرار گیرند که می توان آنها را عناصر ناهمگرایی نامید

با نظر به این . خود، خصیصه امکانی اجتماع و طنزنگریخصیصه ابزاری و امکانی زبان، خصیصه امکانی : از

 .عناصر، می توان اصول زیر را در خصوص تعلیم و تربیت در دوران دانشگاه پیشنهاد کرد

بر این نظر است که پس از « تربیت به منزله اجتماعی شدن و تفرد»در مقاله ( 777 ) یرورت. زمینه سازی تفرد

مرحله اجتماعی شدن در دوران پیش از دانشگاه، نوبت به تفرد می رسد که باید در دوران دانشگاه مورد توجه 

در مرحله تفرد، باید  در حالی که تدریس، در مرحله اجتماعی شدن، اجماع را در کانون توجه قرار می دهد،. باشد

 .امکان مخالفت با اجماع و روی آوردن به رأی و نظر متفرد را مورد عنایت قرار دهد

دارد که پیش « خود»دیدگاه تربیتی رورتی در باب تفرد، بازگشت به رأی فلسفی وی در باب خصیصه امکانی  

یی و اجماع، هویتی همگون با دیگران اگر در مرحله نخست تربیت، فرد در اثر همگرا. از این توضیح داده شد

وی از « خود»یافته باشد، باید در مرحله دوم تربیت، ان را به دیده وضعی موقت ببیند و در نظر داشته باشد که 

 (.8 :  8  باقری،)شکل بگیرد« خودآفرینی»قطعیت و ثبات برخوردار نیست بلکه امری است که باید در جریان 

با توجه به آنچه رورتی در باب خصیصه امکانی زبان مطرح  :بسط حدود دموکراسی فراهم آوردن زبان جدید و

براین اساس، . تدریس در دانشگاه باید خصیصه امکانی زبان را مورد تأکید قرار دهد کرد، می توان نتیجه گرفت که

وصیف هایی نوینی از امور زمینه آن فراهم خواهد شد که افراد زبان را به صورت نوینی مورد استفاده قرار دهند و ت

این توصیف های نوین، تفسیرهای نوینی از امور خواهد بود و تفسیر نوین امور، خود، تغییر آن امور . شکل دهند

 .(    : 77 رورتی، ) محسوب می شود

متون اسالمی از یک طرف جهان شناسی به خصوصی را عرضه می کند که با معرفت فلسفی، هم افق و سازگار 

. را از واجبات شرعی می شمارد  از طرف دیگر، بر تفکر و اندیشه در این معارف اصرار می ورزد و آناست و 

پیشوایان . قرآن کریم پیوسته انسان ها را به تفکر در خلقت آسمان ها و زمین و شناخت صنع الهی دعوت می کند

ایشان را به این امر تشویق کرده اند؛  دین نیز همواره مجال پرسش درباره ی این مسائل را به مردم داده اند و

بنابراین، فلسفه ی اسالمی فلسفه ای است که محتوای اصلی و ستون فقرات آن را دیدگاه های ژرف کتاب و سنت 

نسبت به جهان هستی تشکیل می دهند و شکل و صورت چگونگی تبیین و استدالل در آن به شیوه ی فالسفه 

 (.87  طالب زاده، )است 
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هدف غایی . به این که در اندیشه ی اسالمی، خداوند، خیر بنیادین و بنیاد خیر محسوب می شود با توجه

براین اساس، . تربیت در اسالم را می توان الهی شدن آدمی و به تعبیر دیگر، دست یازیدن به حیات پاک دانست

انه ی جهان و انسان، برگزیدن او شناخت خدا به عنوان ربّ یگ»: می توان مفهوم تربیت را به این نحو تعریف کرد

 «.به عنوان ربّ خویش و تن دادن به ربوبیت او و تن زدن از ربوبیت غیر

تربیت اسالمی از منبع وحی سرچشمه می گیرد و از این رو تربیتی دینی، الهی و معنوی محسوب : تربیت الهی

ه است و بر اساسِ اصولی که در ادیان بر اساس نوع نگرش پرورش الهی، انسان برای غایتی آفریده شد. شودمی

در ادیان عالوه بر توجه به شناخت . آمده است می بایست تعالی خود را در جهتِ وجهه ی الهی خود پی بگیرد

 .(   : 80   شریعتمداری،)عقالنی به نقش عبادت در پرورش انسان و یافتنِ راه تعالی تأکید است 

ی تربیت اسالمی مهم تلقی کردن عقل و نقش آن در پرورش یکی از ویژگی های اساس: تربیت عقالنی

رسوالن ) اءیاول به وسیله ی انب: چنان که خداوند متعال انسان را از دو طریق هدایت می کند. شخصیت افراد است

؛ بنابراین پایه و اساس تعلیم و تربیت اسالمی پرورش جنبه ی (رسول باطنی)و دوم از طریق عقل  ( ظاهری

 .خصیت آدمی استعقالنی ش

و «  أَفَالیَنْظُرُون»و «  لَعَلَ هُمْ یَتَفَکَرُون»و « أَفَالتَعْقِلُونَ»: آیاتی ازقرآن کریم که جمالتی ازاین قبیل دارد که

 :گویای آن است که انسان در جهت تربیت الهی باید از قدرت ونفوذ اندیشه و تفکراستفاده کند که « أَفَالیَتَدَبَرُون»

و از طرفی فطرت هم گویای . ( 7:آل عمران)! اى این هستی را بیهوده نیافریده! بارالها «نا ما خَلَقْتَ هذا باطِالًرَبَ»

این فطرتى است که خداوند،  «فَطَرَ النَاسَ عَلَیْها فِطْرَتَ اللَهِ الَتی» :فرماید این حقیقت و واقعیت است که قرآن می

 (0 :روم) .ها را برآن آفریده استانسان

بنابراین در تربیت عقالنی، عقل منافاتی با فطرت انسان ندارد و در جهت آن برای غایتِ انسان در جهتِ متخلق 

. پس با توجه به دو ویژگی ذکر شده تربیت اسالمی تربیتی است، معنوی و عقالنی .شدن به صفات الهی است

 :به شرح ذیل هستند هدف های تربیتی از نظر اسالم

این امر به عنوان غایتِ آفرینش انسان در نظام تربیتی انسان معرفی ش خدا به عنوان هدف اساسی تربیتی پرست 

بر اساس هدف پرستش . شده و تمام امورِ تعلیمی و تربیتی اسالم بر اساس آن تعریف و ساختارمند می گردد

تعظیم و تکریم او در مقابلِ خداوند انسان می بایست با رجوع به فطرت خود، به روحیه ی حقیت جویی و 

 .عظمت خداوند بپردازد و با پرستش به ابعادِ نامکشوف فطرت خود در شناخت خداوند پی ببرد

که واالتر از آموختن صرف علوم است حکمت برخالفِ دانش به نحوه ی عمل شدنِ علم و کارا تعلیم حکمت 

ی تنها آموختن علوم عقلی که فایده ای برای تعالی در تربیت اسالم. بودن ان در کسب فضیلت بر فرد تأکید دارد
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انسان بر آن مترتب نباشد، توصیه نشده است و علوم می بایست در جهت و کارآ برای پیشرفت انسان و متخلق 

 . شدن ایشان به اخالق حسنه شود

اجتماعی  که شناخت انسان از اجتماع و سعی وی برای برپایی عدالت چه در زندگی فردی یاعدالت خواهی 

اینکه انسان اگر بر پایه ی روش تربیتی اسالم رشد بیابد بنابراین بر اساس فطرت خود که فطرتی عدالت جو . است

 .است به برپایی عدالت در زندگی فردی و اجتماعی همت می گمارد

ت و می که مربوط به شناخت نفس است و اینکه انسان تنها منحصر به بدن و زندگی مادی نیس کامل انسانت 

از مهمترین شاخصه های روش تربیتی اسالمی تالش برای پرورش . تواند با پرورشِ روح به تکامل دست یابد

اینکه زندگی مادی او وسیله ای است برای نیل به تعالی در زندگی  ؛ وابعادِ مادی و معنوی انسان بطور توأمان است

 .روحانی

تربیت اسالمی به حس دیگرخواهی و اهمیت دیگران و  از اموری است که در تعلیم وبرادری و همکاری 

معنویت و انجام فرایضِ خداوند و از خودگذشتگی باعث می گردد . همکاری برای زندگیِ معنوی سود می رساند

که انسان از تمنیات مادی خود بدر آمده و دیگری را به عنوان برادر و شخص که می تواند در تعالی معنوی او 

 .اسدهمیاری کند بشن

پرورش  .که احترام به همنوع و همدلی با دیگران بدون در نظر گرفتن مرزهایِ جغرافیایی است دوستی با ملل

این موضوع بر اساسِ توانایی هایِ عقل به . که انسان را با اندیشیدن به امور مجرد آشنا می سازدنیروی تفکر 

شناخت خداوند و اموری همچون آخرت و فرشتگان  آشنایی با امورِ کلی و مجرد است که زمینه را برای درک و

 .آشنا می سازد

همانگونه که گفته شد انسان . که شاخصه ای برای همدلی و همکاری با دیگران استپرورش روح اجتماعی 

بواسطه پرورش اسالمی که بر اساس فطرت است آشنا با امور معنوی و روحانی می گردد و در هر زمینه ای تنها به 

 .وی نمی اندیشد و بر این اساس انسان در مکتب اسالمی دارای روحیه همدلی و همکاری استصرف دنی

تمام این اموری . که مهمترین و غایت انسان در زندگی فردی و اجتماعی است...و پرورش شخصیت اخالقی

خالقی فرد که در باال گرفته شد و از پرستش خداوند تا پرورش روح اجتماعی گفته شد سبب پرورش شخصیت ا

  .(  -0 : 80  شریعت مداری، . )می گردد

از اموری است که انسان می  عبادت :می توان به موارد زیر اشاره نمودروش های تربیتی اسالم در خصوص 

اهمیت عبادت از . تواند بواسطۀ آن به تهذیب نفس و تربیتِ نفس بپردازد و بواسطۀ آن دارای فضایلِ اخالقی گردد

که انسان صرفاً با امور عقالنی نمی تواند به تعالی برسد و بر اساس فطرت الهی خود به غایتِ  این لحاظ است

 .الهی شدن دست یابد بنابراین عبادت از امور مهم در کسب فضایل اخالقی است
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 نیز به وجه ی تعلیمی انسان توجه داشته و با تلفیق آن اثرات آن برای فرد و اجتماعتوأم ساختن علم و عمل 

باید توجه داشت که در فلسفه تربیتی اسالم، انسان عالم که نوع استفاده از علوم را در جهتِ تعالی . هویدا می شود

خود و اجتماع نمی داند، موفق به پیشرفت در مسیر فطرت خود نخواهد بود و به همین لحاظ نیاز به ایمان و عمل 

 .واند به تعالی دست یابدبه داشته ها و علوم خود دارد و با تلفیق آنها می ت

، عقل یکی از مهمترین هدایای خداوند به انسان است که انسان به واسطه آن پیروی از عقل در تربیت اسالمی

می تواند امور صحیح را از امور قبیح تمیز دهد و از این جهت که انسان به واسطه عقل می تواند به امور کلی و 

 .است که می تواند انسان را به مرحله ایمان و یقین نزدیک گرداند مرحله ایبنابراین عقل ؛ مجرد علم بیابد

این موضوع به علتِ اهمیتی است که انسان برای شناختِ حقایقی دارد که از . امر به معروف و نهی از منکر

از لوازمِ  موضوع پرورش در اسالم تنها به جنبه فردی نمی پردازد و. طریق فطرت و دین به آنها دست یافته است

، ص  8  فالح زاده، . )پرورش معنویت در انسان برانگیختن توجه او برای اصالح جامعه و دیگر افراد است

 8 ) 

انسانی که در راه فطرت خود گام بر می دارد و می داند که تنها زندگی دنیوی در انتظار او . مجاهده در راه حق

شهابی، ) .آخرت بنابراین در راه حق به مجاهدت می پردازد نیست و تنها وسیله ای است برای زندگی در جهان

روش تربیتی اسالم به دو رویه ی پاداش برای عمل خیر و تنبیه برای عمل ناپسندیده : پاداش و تنبیه. (  :    

 تأکید می ورزد؛ زیرا بر اساس شکل فطری انسان، انسان بر اساس رویکرد که امور ناپسندیده روح و جان او آلوده

می گردد و از خداوند دور می گردد و بر اساس میل به امور خیر و پسندیده به خداوند نزدیک می گردد و بنابراین 

همچنین این پاداش و تنبیه می تواند در امور دنیوی نیز تأثیر . می بایست این امور را پاداش و تنبیه خود فرض کند

 .داشته باشد

است و در بسیاری از موارد نمی تواند به انجام تصمیمات درست نائل آید از این رو که انسان جایز الخط. توبه

و این به دلیلِ درگیر بودنِ با دنیا و امور دنیوی است که بینش او را دچار اشتباه می کند بنابراین توبه و بازگشت از 

ی اسالم اتکاء به پند و از روش های مهم تربیت: پند و اندرز دادن .راه خطا یکی از روش های تربیتی اسالم است

 .اندرز در احیاء و بیدار کردن وجدان و فطرت خداجوی انسان ها است

در روش تربیتی اسالم برای تقریب ذهن افراد می بایست از مثالها سود برد و این : تربیت از طریق ذکر مثال

این . سرگذشت اقوام و مللتربیت از طریق جلب توجه به  .موضوع به علت ملموس بودن مثالها برای افراد است

موضوع نیز روشی است که بسیار در قرآن برای تربیت افراد و تذکر به آنها در دور شدن از مسیر فطرت و یا 

 (.80  مطهری،)است نزدیکی به خداوند استفاده شده 
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 :شناسیروش

ای و اینترنتی انجام شده روش پژوهش به صورت کیفی و از نوع بررسی اسنادی و با استفاده از منابع کتابخانه 

 .روش تجزیه و تحلیل داده تفسیری تحلیلی بوده است. است

 :یافته ها

رد باید برای پاسخ به پرسش اصلیِ تحقیق که کلیتی از تمام پرسشهایِ فرعی این تحقیق را نیز در خود نهفته دا

به مبنایی توجه نمود که زیربنای اختالفِ شیوه ی تربیتی اسالمی با شیوه ی تربیتی نوعملگرایی رورتی است و 

اصوالً این اختالف بواسطۀ اختالف نگرشغایت انگارانه ی تربیتیِ الهی با شیوه ی تربیتی صرفاً عملگرا و تجربی 

تقابلِ با شیوه و فلسفه تعلیم و تربیتِ نوعملگرایی، نقطه ی اینکه در نگاه فلسفه ی تربیت اسالمی و در . است

بنابراین برای پاسخ به پرسش اصلی سعی می ؛ است truth کانونی و بنیادین اختالف در موضوع و مفهومِ حقیقت 

 شود تا آنچه غایتِ تربیت در فلسفه تربیتی اسالمی است و بر اساسِ آن، تعلیم و تربیت اسالمیمفهوم و موضوعِ

حقیقتی که شیوه های مختلف و راهبردهای متفاوتی برای آماده سازی افراد، . حقیقت راتوضیح می دهد، تبیین شود

با این رویکرد به اختالف بنیادین آن به غایتِ شیوه ی فلسفه ی . معلمان و سیستم های آموزشی پیشنهاد می دهد

اشاره شده و ( گرایی را پیشنهاد نمودهتربیتی نوعمل که بر اساس آن رورتی سیستم آموزشی و)تربیتی نوعلمگرایی 

 .موارد انتقادی مورد تبیین و بررسی قرار گیرد

در نوع نگرش رورتی از نوعملگراییو بواسطۀ تأثیر نظریه های زبانی ویتگنشتاین بر او، حقیقت اینگونه تعریف 

امِ امور از دایره ی زبان نمی توانند حقیقت امری است که ساخته ی انسان است به این لحاظ که تم :شده است

فراتر بروند و آنچه هست زبان است و انسان نمی تواند از زبان فراتر برود و به درکی از پدیده ها برسد که حقیقت 

پس از این رو که زبان را انسان برساخت نموده است بنابراین حقیقت را نیز انسان ساخته است و . اصلی آنها است

ان و زبان آن را ساخته است حقیقتی وجود ندارد، نظر رورتی را در مورد حقیقت می توان در ورای آنچه انس

 :چارچوب زیر معرفی کرد

حقیقت از ساحت و چارچوب زبان نمی تواند فراتر رود بنابراین امرِ قدسی و . حقیقت ساخته ی انسان است

هر چه هست و . حقیقتی فراتر از زبان وجود ندارد، بنابراین غایتی فراتر از آنچه انسان ساخته است وجود ندارد

ضوع در بازه مکان و زمانی که در آن هستیم و تمام حقایق در متن تاریخ و زبان معنا و حقیقت می یابد و این مو

پذیرش این موضوع در فلسفه سنتی که انسان می تواند به حقیقت و عقالنیت . معانی این امور دارای اهمیت است

 (.  :  00 جیمز،)است بشری دست یابد، اشتباه و مردود 
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بیان شاخصه های حقیقت پرداخته می شود در اینجا برای بیان تقابل میان نظر تربیتی اسالم در مورد حقیقت به 

تا پس از آن با تأثیراتی که موضوع حقیقت در آموزش و پرورش نوعملگرایی دارد، به برجسته شدن شکافِ 

 .بنیادین میانِ نظر تربیتی اسالم و نوعملگرایی پرداخته شود

حث زبان یا شناخت انسان این بر اساس نظر فلسفه تربیتی اسالم، حقایقی در جهان وجود دارد که فارغ از مب

در نظام . حقایق سرمدی هستند، وجود خداوند، طرح غایت برای جهان و امور اخالقی و تربیتی از این امور هستند

تربیتی اسالم این حقایق بر اساس موضوع فطرت انسان موردِ تبیین و تحلیل قرار می گیرد اینکه انسان فطرت الهی 

ایست از دوران کودکی یاوری باشد تا انسانها بر اساس فطرت به تربیت درست الهی دارد و تعلیم و تربیت می ب

 :بر این اساس می توان حقایق مد نظرِ فلسفه تربیتی اسالم را در مورد تربیت این چنین بیان داشت. دست بیابند

رساخت های زبان حقایق فارغ از ب. حقایق اموری اند که فارغ از تغییراتِ شناخت تجربی انسان سرمدی اند

فطرت الهی انسان از حقایقی است که با اتکا بر آن می توان حقایق ازلی ابدی همچون وجود خداوند، غایتِ  .اند

 .جهان و امور اخالقی را شناخت و به معنایِ زندگی در جهتِ تکامل تربیتی دست یافت

عنی عالمه جعفری، مرتضی مطهری مواردی که گفته شد خالصه ای است از نظرات سه متفکر معاصر اسالمی ی

و عالمه طباطبایی که هر کدام با تقریرهایی مشابه به اهمیت حقیقت فطرت در جهتِ شناخت حقایق سرمدی 

پس از بیانِ نوع نگرش فلسفه تربیتی اسالم و نوعملگرایی در باب حقیقت اکنون به برآیند های این  .تأکید کرده اند

از مقایسه بنیانهایِ اصیلِ فلسفه تربیتی اسالم که بر پایه ی  نکهیا .پرداخته می شود دو نوع نگرش در تعلیم و تربیت

وجود حقایق بنا شده و بنیانهایِ فلسفه تربیتی نوعملگرایی می توان نقدهای زیر را بر فلسفه ی نوعملگرایی 

 .داشت

یق تنها ساخته ی انسان است در روش فلسفه تربیتی رورتی وجود نداشتن حقیقتی فرای زبان و اینکه این حقا

بر این  .سبب می شود که رورتی موضوع دموکراسی را در شیوه ی تربیتی در جهتِ نادیده گرفتن حقایق بسط دهد

کند و اساس، به نظر رورتی حقیقتی وجود ندارد بنابراین او با بسط فلسفه ی تربیتی اش گزاره پیش رو را تأیید می

بیست خدا هست یا خدایی نیست، آزاری به من    اگر همسایه من بگوید که کهبا آن مشکلی نخواهد داشت این

در فلسفه رورتی از این رو که فطرت در انسان انکار شده است بنابراین به نظر وی انسان از این نوع   رساند نمی

ن دلیل است که در شیوه تربیتی نیز آزار نمی بیند و شاخصه ی مهم در قبول این نوع گزاره های تربیتی را به ای

فلسفه تربیتی رورتی انسان به واسطه ی اینکه همسایه اش به چند خدایی و بی خدایی معتقد باشد آزاری نمی 

  از اعتقادات دربارۀ می نامد سیاستبنابراین در جهتِ حمایت و بسط دموکراسی می توان چیزی را که  بیند؛

های مهمی  اعتقادات مشترکی میان شهروندان دربارۀ موضوع یعنی وجود داشتن ؛ ردهای بسیار مهم جدا ک موضوع

اما ای دموکراتیک ضروری و اساسی نیست؛  برای داشتن جامعهبه نظر رورتی این امور تربیتی ،  حقیقت مثل دین و 
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تعصب ما به اسالم و چنین است که  -به نظر استاد مطهری-برخالف نظر نوعملگرایی در شیوه تربیتی اسالم 

کنند نباید در حدی باشد که علیه آنهایی که زیر لوای اسالم نیستند بدخواه  که زیر لوای اسالم زندگی میکسانی 

هدایت خواهی در مقابل بی تفاوتی، اصلی است که در شیوه  .باشیم و هدایت آنها را ازخداوند متعال طلب نکنیم

 .ی تربیت اسالمی به آن تأکید شده است

حقیقت ورای زبان در فلسفه تربیتی رورتی باعثِ ابزارانگاری حقیقت می گردد که  وجود نداشتن هیچ نوعی از

ای متناسب با  توان گفت هر نظریه و فلسفه میبنابراینبه نظر رورتی . این موضوع نیز در جهتِ نسبی نگری است

پراگماتیسم نیز از این نوفلسفۀ . یابد آید و توسعه می اوضاع اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و تاریخی جوامع پدید می

گمان با مطالعۀ اصول و متون  درستی این گفته، بی. ابزارانگاری از نظر لوازمش اومانیتسی است. قاعده مستثنا نیست

( انسترومنتالیسم)از نظر جان دیویی پراگماتیسم مکتب ابزارانگاری . شود اندیشمندان بزرگ این مکتب روشن می

 (.40: 87  بسطامی،)است 

گرایی باعث می گردد که قبولِ هر گونه امور ماوراء طبیعی و بخش روحانی و الهی انسان مورد غفلت  ابزار

باید توجه داشت که از . قرار گیرد و همه امور و شکل های تربیتی خالصه در امور طبیعتی و طبیعت گردد

توانست به  غربی فکری جوامعمتناسب با ساختار  نوعملگراییفلسفۀ انتقادهای بجا در این مورد این است که 

های انسانی و ارزشی  های آنها پاسخ دهد؛ جوامعی که در حوزۀ سیاست نظریات ماکیاول را بر دیدگاه پرسش

اند؛ بنابراین رشد اندیشۀ  گرایی و استعمار بنیان نهاده ترجیح داده و تمدن خود را بر اساس سکوالریسم، ماده

های فکری امری غیر عادی نیست و نمود واقعی  منافع مادی با این پشتوانهگرایی بر اساس  گرایی و مصلحت واقع

کنند،  ای را توجیه می با هر وسیله را این اندیشه را در عملکرد سیاستمداران غربی که دستیابی به اهداف خود

 (.87  بسطامی،). توان مشاهده کرد می

دینی بسیار توجه شده است و لزوم آموزش افراد به همین دلیل است که در فلسفه تربیتی اسالم به آموزش 

در . برای آشنایی درستِ آنها از امور فراطبیعی در جهتِ زندگی دنیوی و اخروی مورد توجه قرار گرفته است

یکی از علوم فطری که بالقوه در انسان وجود دارد و با علم حضوری قابل درک است، علم به  فلسفه تربیتی اسالم

حقیقت در فلسفه تربیتی رورتی باعثِ نادیده گرفتن  نبود (.  :  8  طباطبایی،) ش اوستوجود خدا و پرست

یعنی امورِ عینی ای همچون حقیقت در تربیت نقشی ندارند و تمام امور بر اساس شکل ؛ گفتمان عینیت می گردد

 .ها و قواعد زبانی که ذهنی هستند شکل گرفته است

 :بحث و نتیجه گیری

ی حقیقت بر اساس فطرت انسانها قابل شناسایی است و امری است که دارای عینیت است و در تربیت اسالم

اخالق و معنویت نیز حقایق اصلی جهان هستند که بواسطه امر الهیِ جهان یعنی خداوند در فطرت تمامِ انسانها 
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اما ؛ ت معقول ترقی یابداینکه انسان با علم حضوری به این حقایق می تواند از حیات معمول به حیا. موجود است

در تقابل با این نوع از فلسفه ی تربیتی، فلسفه تربیتی نوعملگرایی با اصولی همچون طرد گفتمان عینیت و ایجاد 

نوعملگرایی بر اساس . زبان جدید و اجماع، از قبولِ حقیقتی فرای زبان که دارای عینیت است شانه خالی می کند

ر دموکراسی غربی که بر اساس رسانه ها مضامین غالب در زبان را پدید آورده است ایدئولوژی لیبرالیسم و تأکید ب

 .مدعی است که دیگر فرهنگ ها و فلسفه های تربیتی می بایست در فرهنگ غربی استحاله شوند

بر این اساس زاویه ی اصلی، تفاوت و نقدهایِ فلسفه تربیتی اسالم با نوعملگرایی به موضوع و مفهوم حقیقت 

. اینکه آیا حقیقت امری واقعی و عینی است یا امری ساخته انسان است و از دایره زبان فراتر نمی رود. زمیگرددبا

به همین دلیل . نقدهایِ فلسفه تربیت اسالمی بر برساختی بودن حقیقت نیز در مورد نسبی بودنِ امور تکیه دارد

ش به مفاهیمی دیگر همچون طرد گفتمان عینیت، است که نوعملگرایی سعی دارد برای گریز از این نقد و چال

از این نظر که اگر حقیقتی وجود نداشته باشد نمی توان در مورد . اجماع، دموکراسی و اصول لیبرالیسم پناه آورد

 .تنازعاتی که در عقاید افراد پدید می آید شاخصی را معرفی نمود که بر اساس آن اجماعی پدید آید

گرایی از موضوع های مهم تربیتِ انسانی یعنیِ عینیتِ فطرت، زندگی معقول و وسیله عدمِ بهره گیریِ نوعمل

بودنِ نظام آموزشی برایِ راهنماییِ فرد در یافتنِ علم حضوری باعث گردیده که اصول نوعملگرایی به مغالطۀ دور 

سم و دموکراسی ساخته شده زیرا اصول اولیه که نادیده گرفتنِ عینیت است بر پایه ی اصول لیبرالی؛ مبتال گردد

است و نوعملگرایی برای دوری از خلل های آن با استفاده از اصول بعدی یعنی اجماع و ساخت زبان جدید، می 

خواهد عینیتی جدید را بسازد که همین موضوع بر اساسِ حقیقت قرار دادنِ لیبرالیسم و نگرشی خاص به 

گرش نوعملگرایی برای بدست دادنِ نظامِ محکمِ تربیتی می این موضوع باعثِ ضعیف شدنِ ن ؛ ودموکراسی است

 .گردد
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Abstract  

The purpose of this study is to investigate the differences between the attitudes that are 

most influential in the philosophy of education and learning, namely, the neo-pragmatism of 

the rover, and, consequently, pragmatism in the western world, especially in the United 

States, and comparing it with the educational methods derived from the teachings of Islam. 

The research methodology is qualitative and utilizes library and Internet resources. Based on 

the research done, it has been shown that the principle of educational philosophy of 

intransigence is the denial of truth of language truth and the truth of truth, and thus to fill the 

gaps that cause relativity for It is a matter of principle that this disparity is explained by the 

fact that one can not explain the individual's origin to the community of a comprehensive 

educational philosophy, so it proposes the construction of the new language, which is an ideal 

design. And this is because the future of the future can not be the basis for a philosophy of 

education that proposes practical principles. Therefore, it should be noted that many studies 

that are being carried out in the current Iranian educational system and suggesting that new 

educational philosophies be used to replace educational and literary methods in Iran have 

many drawbacks. Consequently, without studying the main aspects of any kind of Western 

philosophy of education and comparing it with the educational philosophy of Islam, which has 

been many years of humanity and attention to its worldly and spiritual dimensions, can not be 

a copy for the methods of education in Iran got Although at first glance, these educational 

methods are applied and effective in Western countries, and the founding thinkers of these 

schools have a global image and philosophers. 

Keywords: education, modernism, Islamic education, philosophy of education, Roret's neo-

pragmatism. 
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