
 

  
 

  
   لیپمن متیو دیدگاه با مطهری شهید دیدگاه یقتطبی بررسی

  تربیت و تعلیم اهداف درباره
 *صدر فاطمه

  
  چكيده
 تعلـيم  اهداف درباره ليپمن ديدگاه با مطهري شهيد ديدگاه تطبيقي بررسي ،مقاله اين اصلي هدف

 فلسـفه « برنامه و تأملي تربيت و تعليم نظريه و اسالمي تربيت و تعليم نظريه به نظر با تربيت و
 دو هـر  هـاي  ديـدگاه  نخست، اي، كتابخانه مطالعه با هدف، اين به توجه با .است »كودكان براي

 روش براسـاس  آنهـا  هـاي  ديـدگاه  ميـان  سـپس  و شد استخراج پژوهش موضوع درباره انديشمند
    .شد انجام تطبيقي مطالعه استنتاجي، توصيفي

 و تعلـيم  اهـداف  عنـوان  بـه  عقالنـي،  تربيت و ورزي انديشه تفكر، تأمل، بر ليپمن و مطهري
 بـه  رسـيدن  بـراي  واسـطي  اهداف بلكه شمرند؛ نمي غايي را اهداف اين ولي دارند؛ تأكيد تربيت
 بـه  رسـيدن  تربيـت،  و تعليم غايي هدف كه است آن بر مطهري .رندگي مي نظر در تر عالي هدفي
 ؛ودش مي مطرح اسالم ارزشي نظام ذيل در كه است معنوي مدارج كسب و خداوند بندگي درجه

 بـه  دستيابي منظور به نوجوانان و كودكان آموزش ،»كودكان براي هففلس« غايي هدف كه حاليدر
    .است شدن دموكرات شهروند و تمدن، با ،تر كيفيت با ،بهتر زندگي

 ازآنجاكـه  ليپمن، و مطهري ميان تربيتي و تعليم اشتراكات برخي وجود با دهد مي نشان نتايج
 هـدف  دربـاره  آنها هاي ديدگاه هستند، متأثر متفاوت شناختيِ انسان و ارزشي هاي نظام از دو اين

  .دارد تفاوت يكديگر با تربيت و تعليم غايي
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  مقدمه

 مجموعـه .شـود می تعیـین آن ارزشی نظام با متناسب مکتبی و جامعه هر در تربیت و تعلیم اهداف
 کـه اسـت مکتـب آن بـر حاکم شناختی انسان مبانی از متأثر هم آموزشی نظام بر حاکم های ارزش
 اهداف ،ترتیب این به .شود می مشخص او جایگاه و ها ویژگی و انسان تعریف براساس آن های ارزش
 تعلیم روش براساس نظام آن مطلوب هدف به را انسان تا شده گرفته ارزشی مبانی از تربیت و تعلیم

  ).۶۴ص ،١٣٧٨ باقری،( برساند پیشنهادی تربیتِی  و
 فلسفه« برنامه در لیپمن دیدگاه با تربیت و تعلیم هدف درباره مطهری شهید دیدگاه تطبیقی بررسی

 و دارنـد تربیـت و تعلـیم دغدغـه اندیشمند، دو هر که دارد اهمیت دلیل این به (فبک) 1»کودکان برای
 همکـاران، و لیـپمن و ۵۶ص الـف،١٣٩٠ مطهـری،( دانند می مهم بسیار را کودکی دوران در آموزش
 الزمـه و کنند می تأکید آزاد و نقادانه بستری در تفکر و تعقل بر همچنین، ).۵٩ و ۴٢ ،١۶ص ،١٩٨٠
 ؛٢٩−٢٧ص ب،١٣٨۶ مطهــری،( داننــد می گفتگــو و پــژوهش پرســش، کنــدوکاو، را ورزی اندیشــه
    ).٨۶−٨۴ و ۴۵ص ،١٩٨٠ همکاران، و لیپمن و ٣٧١ص ب،١٣٩٠ ؛۴١−٣۶ص الف،١٣٩٠

 او های دیـدگاه .اسـت کـرده تأسیس اسالم ارزشی نظام براساس را خود فکری منظومه مطهری
 .اسـت دینـی شناسی انسان از متأثر و کند می پیروی ارزشی نظام همین از نیز تربیت و تعلیم درباره
 در بـالقوه کـه را ای درونـی اسـتعدادهای یعنی دادن، پرورش« معنای به او دیدگاه از تربیت و تعلیم
 کـه اسـت )۴٣ص ،الـف١٣٩٠ مطهـری،( »پـروردن و درآوردن فعلیت به است موجود ،شئ یک

 »اسـت انسـان در هـا ویژگی سلسـله یـک امـروز، تعبیر به و استعدادها سلسله یک قبول بر مبتنی«
  ).۴۵٢ص ،الف١٣٨٩ ،همان(

کید با مطهری  و ایمـان کارکردهـای از یکـی :نویسـد مـی تربیـت و تعلـیم در دیـن نقش بر تأ
 یعنـی فـرد، زندگی با اجتماعی محیط ساختن سازگار برای هم« آن به اعتقاد که است آن باوری دین
 روحیـه در انطباق و توافق ایجاد در هم و عموم مصالح با متوافق سازمان و اجتماعی عدالت ایجاد
 نقـش از و رود مـی فراتـر هـم ایـن از حتی وی .است ضروری و الزم »اجتماع عالیه مصالح با فرد

 مقـررات برابـر در را انسـان نیسـت قـادر دیـن چـون دیگـری امـر هیچ :کند می بحث دین سازنده
 گذشـت، روحیـه و وادارد رضـا و قناعـت بـه خـود بهـره و قسـمت برابـر در و تسـلیم به اجتماعی
 و خـود حـدود رعایـت و خلـق به خدمت در را نیکوکاری و زور برابر در شجاعت ایثار، فداکاری،
 در را دیـن بـا رقابـت یـارای دیگـری، امـر هیچ ،بنابراین و کند تقویت و ایجاد انسان، در را دیگران
   ).٢۶−٢۵ص ،ب١٣٨۶ ،همان( ندارد آدمی در تحول ایجاد و تربیت و تعلیم عرصه

                                                           
1. Philosophy for Children (P4C) 



      ٧٧     ...لیپمن متیو دیدگاه با مطهری شهید دیدگاه تطبیقی بررسی

 

 بـر است، کرده متأثر تأملی تربیت و تعلیم نظریه تألیف در را لیپمن های دیدگاه که ارزشی نظام
 و اجتمـاعی اصالح به دیویی .است گرفته شکل دیویی جان نگرش ویژه به و گرایی عمل مکتب پایه
کید اصالح این رسیدن ثمر به در تربیت و تعلیم نقش  لیـپمن و )١١۶ص ،٢٠١١ 1،کـم( کـرد می تأ
 از ).٢٠٠٧ 2گلدینگ، و ٢٠٠٨ لیپمن،( کند می معرفی او گرایانه عمل اندیشه دار وام را خود آشکارا
 و سکوالریسـم پلورالیسـم، لیبرالیسـم، هـای مکتب کـه زیسـته می ای دوره در لیـپمن دیگـر، سوی

 زیـادی حـد تـا و پذیرفتـه آمریکـا جامعه ویژه به و غربی جوامع بیشتر در آنها های ارزش و امانیسم
 و خودبنیـاد عقالنیت و جمعی خرد فردگرایی، تکثرگرایی، بر مبتنی که هایی ارزش بود؛ شده نهادینه
  .اند آمده دست به »مشترک خیر« سر بر توافق با و بوده ابزاری

 ،همکـاران و لیپمن( سنتی پرورش و آموزش نظام به انتقاد با و فکری پشتوانه این از متأثر لیپمن
 تـرمیم به 3»مشترک کندوکاو« صورت به فبک برنامه اجرای و ارائه با است درصدد )٩٢ص ،١٩٨٠

 نسلی تربیت و آموزش که− کار این از او کالن هدف تا بپردازد رایج تربیت و تعلیم نظام بازسازی و
 پیدا تحقق −است دمکراتیک شهروندانی ،سرانجام و محور تأمل انتقادی، تفکر به مسلح ،اندیشمند

 بـه توجه با آن در »مشترک کندوکاو« نقش و شده تنظیم اهداف این با متناسب او درسی برنامه .کند
 در آمیز صـلح اجتمـاعی ارتباطـات ایجـاد دموکراسـی، برقـراری خشونت، کاهش در که کارکردی
  ).١٢٢−١٢١ص ،٢٠٠٣ لیپمن،( است پررنگ دارد، جامعه و مدرسه
  
  پژوهش روش و فرضیه

 عبـارت که تربیت و تعلیم واسطی و اولیه هدف در لیپمن و مطهری که است آن پژوهش این فرضیه
 و پـژوهش آزاداندیشـی، انتقـاد، و تحلیـل قـدرت ورزی، عقالنیت تأمل، و تفکر پرورش :از است

 ارزشـی نظـام و فلسـفی مبانی با متناسب ولی دارند؛ نظر اشتراک یکدیگر با کودکان در پرسشگری
   .دارد وجود هایینظر اختالف تربیت، و تعلیم نهایی هدف زمینه در آنها،

 راستای در .است اسنادی منابع بررسی و ای کتابخانه مطالعات از گیری بهره تطبیقی، مقاله این روش
 تربیـت، و تعلـیم اهـداف دربـاره لیـپمن متیـو و مطهـری مرتضی های دیدگاه نخست تطبیق، این انجام

  .است شده برده کار به »استنتاجی−توصیفی« روش فرضیه اثبات راستای در و توصیف و استخراج

                                                           
1. Cam   2. Golding  
3. Community of inquiry  

 انـد. برگزیده فـوق ترکیـب فارسی معادل عنوان به را »کندوکاو حلقه« یا »پژوهشی اجتماع« اصطالحات ایران، در مترجمان
 ترکیـب نویسـنده اسـت، کنـدوکاو و کنکـاش معنـای به Inquiry و »مشترک« معنای به Community of ترکیب ازآنجاکه
 .است دانسته تر مناسب را مشترک کندوکاو
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  پژوهش پیشینه

 دیـدگاه در اسـالمی تربیـت و تعلیم موضوع با متعددی های مقاله و ها نامه پایان ها، رساله ها، کتاب
 را او یآرا از ای جنبـه یـا تربیـت و تعلـیم نظـام کلیـت و اند شده نوشته اخیر های سال طی مطهری
 بـه برخـی و کـرده استخراج را مطهری شهید تربیتی روش و اهداف و اصول برخی .اند کرده بررسی

 از پیشـینه در عناوین، این فراوانی به نظر .اند پرداخته روز های پرسش به توجه با او نگرش بازخوانی
 غربـی و اسالمی سنت میان تطبیقی رویکرد که شود می اشاره نکته این به فقط و خودداری آنها بیان
  .شود می دیده کمتر ها شپژوه این در

 شناسـانه، روان تربیتـی، مبـانی یـا ها هجنبـ براساس هایی نامه پایان و ها مقاله ها، کتاب همچنین
 کـه ییهـا شپژوه ؛اسـت درآمـده نگـارش بـه کودکـان بـرای فلسفه برنامه فلسفی و شناسانه روش

 روش تـأثیر تجربـی بررسی بر بیشتر اند، داشته نظریه این به تربیتی و تعلیم یا شناسانه روش رویکرد
 بـاالیی نسبت به کمیت و داشته تمرکز آموزشی، متون و درسی برنامه آموزان، دانش بر فبک آموزشی
 کمتـر فبک، ُمجرِی  کشورهای دیگر در چه و ایران در چه ،ها شپژوه بیشتر در که ُبعدی ولی دارند؛
 را برنامـه ایـن نظـری اهداف و اصول و فلسفی−فکری مبانی بررسی که است آن شده، پراخته بدان

  .اند کرده ارزیابی را آنها به پایبندی تأثیر و داده قرار مدنظر
 )باقری خسرو( اسالمی تربیت و تعلیم فلسفه منظر از انتقادی نگاهی :ترازو در فبک یها بکتا

 تربیـت و تعلـیم از نو برداشتی« های مقاله و )ستاری علی( کودکان برای فلسفه فلسفی مبانی نقد و
 نقـد و بررسـی« ،)ناجی سعید( »نوجوانان و کودکان برای فلسفه برنامه های مؤلفه بازیابی :اسالمی
 برنامـه بـه اصـالحی نگاهی« و )ستاری علی( »متعالیه حکمت منظر از کودکان برای فلسفه برنامه
 با )جمشید مصباحی پرستو و عبداللهی محمدعلی( »متعالیه حکمت بستر در کودکان برای فلسفه

 یهـا ویژگی و مبـانی بـه هـا شپژوه ایـن در اگرچـه .انـد هپرداخت موضوع این به تطبیقی رویکردی
 ولـی ،اسـت شـده پرداختـه لیـپمن دیـدگاه یا فبک شناسانه انسان و شناسانه هستی شناسانه، معرفت
 کلیطور به تربیت و تعلیم درباره او با مطهری شهید دیدگاه تطبیقی بررسی به که نشد یافت پژوهشی

  .بپردازد خاص طور به آن اهداف و
  
  مطهری شهید دیدگاه از تربیت و تعلیم اهداف

 اولیه اهداف :کرد تقسیم کلی بخش دو به را مطهری شهید دیدگاه از تربیت و تعلیم اهداف توان می
  :از اند عبارت وی نظر از تربیت و تعلیم واسطی اهداف .غایی هدف و دارند واسطی جنبه که

 عقـل طرفـدار را اسالم دین مطهری :انسان عقلی استعدادهای کردن شکوفا و تفکر قوه پرورش .١
 اسـالمی تربیت و تعلیم :نویسد می و )١٨۴ص ،الف١٣٩٠ مطهری،( کند می معرفی تفکر به داعی و



      ٧٩     ...لیپمن متیو دیدگاه با مطهری شهید دیدگاه تطبیقی بررسی

 

 عقـل، برای و داده فراوان اهمیت آدمی، تعقل قدرت و فکری رشد به سلوک و سیر مسیر طی معنای به
 قـوه پـرورش بایـد تربیت و تعلیم هدف روازاین ؛)١٨۴ص ،ب١٣٨٩ همو،( است شده قائل حجیت

 خـودِ  کـردِن  فکـر اسـتعدادِ  و نیـرو اسـت؛ تفکـر همان هم تعقل .باشد جامعه آن، بعد و متعلم تفکرِ 
  )؛٢٠ص ،الف١٣٩٠ همو،( »بکند اصل بر فرع ردّ  بکند، اجتهاد بکند، استنباط بتواند« تا شخص
 مطهـری، شهید دیدگاه از تربیت و تعلیم اهداف از دیگر یکی :علمی روحیه تقویت و ایجاد .٢
کیـد ،بنـابراین .اسـت »علمـی روح« از برخـورداری جهـت در انسـان به رساندن یاری   کنـد می تأ
  بایـد بلکـه ،شـود )باسـواد( دانـا انسـان، کـه باشد این بر فقط پرورش، و آموزش نظام تمرکز نباید

 و جمودهـا ها، تعصـب از انسـان رهـایی موجـب کـه دهـد پرورش او در را »جویی حقیقت روح«
  ؛)۴١ص ،همان( شود می غرورها
 »کامـل انسان« های ویژگی جزء را عقالنی رشد آنکه بر افزون مطهری :نفس تهذیب و تزکیه .٣
  کنـد می ذکـر انسـانی چنـین مـالزم همـواره را نفـس تهـذیب و دینـی اعتقـاد و ایمان شمرد، برمی

 :نویسد می دارد، اخالق جایگاه و نقش به نسبت که نگرشی به توجه با وی ).٢٠۶ص ،ب١٣٨٩ همو،(
 غایت .است اسالمی تربیت اصلی هدف ها، میل جاذبه از رهایی و خود بر تسلط و نفس مالکیت«
 تهـذیب با ها ویژگی این ).٢٨٢ص ،الف١٣٨۶ ،همو( »است معنوی آزادی تربیتی، چنین هدف و

 تعلیم امر در رو پیش یا و همراه را تزکیه اسالمی، تربیت و تعلیم رو، نازهمی و آیند می دست به نفس
  ).٢٢ص ،الف١٣٩٣ ،همو( »داند می نفس تزکیه گرو در را انسان رستگاری« ،کرده ذکر تربیت و

 هســتند؛ انســان مختلــف نئوشــ بــه نــاظر و دارنــد عرضــی ارتبــاط یکــدیگر بــا اهــداف ایــن
 یکـدیگر بـر و اسـت انسان از خاصی شأن به ناظر واسطی، اهداف از هریک اگرچه سخن،دیگر به

 مستقل را آنها توان می دارند، استقالل هم به نسبت انسان نئوش که گونه همان ولی ،دارند تأثر و تأثیر
 اختصـاص معینی شأن به  که است آن تربیت، و تعلیم غایی هدف ولی آورد؛ نظر در نیز یکدیگر از

 بـا نیز هدف این به مطهری ).۵۵−۵۴ص ،١٣٧٨ باقری،( گیرد دربرمی را انسان شئون همه و ندارد
  :دارند مصداقی وحدت عین در مفهومی تعدد که است کرده اشاره مختلفی عبارات

 انسـان کـه اسـت بـاور ایـن بـر مطهـری :عبودیت مقام و انسانی سعادت و کمال به انسان رساندن
 یعنـی .است مقدمی امر دیگر، چیز هر و کند می تأمین خدا تنها را او سعادت« که شده آفریده ای گونه به

 خـدا تنهـا زیـرا ؛)٢۶ص ،الـف١٣٩٣ مطهـری،( »نهـایی سـرمنزل نـه است، بشر منازل از منزل یک
 مبنـای بـر تربیـت و تعلـیم .آورد فـراهم را او کامل رضایت و کند پر را آدمی وجودِی  هایخأل تواند می
 رسـتگاری و سعادت به او نیل و انسان وجودی هایخأل رفع برای منازل همین از منزلی و قدم هم الهی
 تربیـت و تعلـیم و آیـد نمی دست به صالح عمل و ایمان با جز بشر سعادت او، فکری منظومه در .است
 .رساند نخواهد سعادت به را انسان باشد، نگرفته نشئت آنها معنای با متناسب و رکن دو این از که بشری
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 همـو،( شـوند می معنـا کنـد می برقـرار أمبـد با که نسبتی و انسان بینیجهان به توجه با هم رکن دو این
 چون مختلفی تعابیر باشد، باید تربیت و تعلیم نهایی نتیجه که سعادت این از ).۵٠−۴٨ص ،ب١٣٨۶
  .است شده عبودیت مقام و الهی ُقرب طیبه، حیات هدایت، و انسانی کمال به رسیدن
 بـاقری،( برسـاند »ربـوبی معرفـت« بـه را انسـان باید که است راهی عبادت اسالم، مکتب در
 بشـر واقعـی کمـال و الهـی ُقـرب مرتبـه بـه را انسـان کـه است مرکبی همچون و )۵٩ص ،١٣٧٨
 بـا دیگـر سوی از و است اسالم تربیتی برنامه و گیرد می قرار تربیت و تعلیم مقدمه یعنی رساند؛ می
 ،ب١٣٨٩ مطهـری،( هسـت هـم بشر خلقت غایت و هدف خود، 1،ذاریات سوره ۵۶ آیه به توجه
 انسـان، کـه است امعن این به عبودیت« .است عبودیت به دستیابی عبادت، حقیقت زیرا ؛)۵١۵ص
 سـر در را انسـان تصـاحب داعیـه که را کسی هر او غیر و بگیرد خویش مدّبر و مالک و رّب  را خدا
 هدف ]بنابراین [... زند کنار نهد، می روی پیش انسان، به دادن شکل برای که تدبیری و طرح با دارد

   ).۵٩ص ،١٣٧٨ باقری،( »نبود عبد و بود عابد توان می زیرا عابد؛ نه است، عبد ساختن تربیت،
 های داسـتان بـه حقیقـی بنـده بـا عابـد و زاهـد معنای تفاوت ذیل معنوی آزادی در مطهری شهید
 کـه پـردازد می کسـانی سـرزنش و نقـد بـه و کنـد می اشـاره معاصـر زمـان و اسـالم صدر از تاریخی
 مطهـری،( چیسـت بنـدگی حقیقـت بفهمنـد تا نداد شناخت و بصیرت آنها به بسیارشان های عبادت
 برابـر در بـودن تسـلیم مالزم شود می استنباط »بودن عبد« از که معنایی ).۵٠۴−۵٠٠ص ب،١٣٨٩
 ضـروری اجتمـاعی قـوانین به پایبندی اسالم، مانند دینی در و است الهی حدود رعایت و دینی قوانین
 و مصـلحت جهـت در و نباشـند انسـان واقعـی فطـرت و الهـی قوانین مخالف که است شده شمرده
 همانـا که بودن عبد ملزومات و بندگی واژه در نهفته معنای به توجه با .باشند شده وضع جامعه اصالح
  .داشت خواهیم مطهری شهید نظر از معنا این در کوتاه تأملی است، مداری قانون و قانون رعایت
  

  مطهری دیدگاه در قانون معنای باب در مالحظاتی

 اگرچـه کـه اسـت آن بـر و کنـد می  تقسـیم متغیـر و ثابـت قـوانین عمـده دسـته دو به را قوانین مطهری
 پدیـد تحـوالتی و شـوند می متفـاوت »تمّدن عوامل توسعه« و او تکاملی فرایند در انسان های نیازمندی

 قوانین و موقت قراردادهای اینها ولی ؛کرد وضع جدیدی قوانین و قراردادها باید آنها با متناسب که آید می
 اسـت دلیـل این به شد، دیده تناقض جدید هاینیازمندی و قانون میان مواردی در اگر .اند فرعی و ثانوی
 اسـت؛ پرداختـه »زنـدگی ظـاهر و شـکل تثبیـت به کند، مشّخص را سیر خّط  اینکه جای به قانون« که

   .کند »مشّخص را ها نیازمندی تأمین مندانهشرافت و عادالنه طریقه و راه« دارد وظیفه که درحالی
                                                           

ْنَس  َو  اْلِجنَّ  َخَلْقُت  ما َو « .١  تکامـل راه ایـن از (و کننـد عبادتم اینکه برای جز نیافریدم را انس و جن من ؛»ِلَیْعُبُدوِن  ِإّال  اْإلِ
 شوند). نزدیک من به و یابند
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 و داد بـه مربـوط مـدنی و جزائـی و حقـوقی قـوانین که کند نمی ایجاب تمدن عوامل توسعه
 بــر مبتنــی اگــر− اینهــا امثــال و ازدواج و ارث و ها ضــمان و ها غصــب و هــا وکالت و ســتدها
 انسان رابطه به مربوط قوانین به رسد چه بشود؛ عوض −باشد واقعی فطرِی  حقوق و عدالت

 فطـری و حقوقی اساس و مبنا اگر اساسی، قانون یک [...] طبیعت با انسان رابطه یا خدا با
 بـه و کنـد رسـم را زنـدگی اصـلی خطـوط باشد، مند بهره زنده دینامیسم یک از باشد، داشته
 زنـدگی تغییـرات بـا توانـد می نپردازد، است، تمّدن درجه به وابسته که زندگی صورت و شکل

 باشــد داشــته نیــز بقــا و دوام حــال، عــین در و باشــد آنهــا رهنمــون بلکــه کنــد؛ همــاهنگی
  ).١٨۵−١٨۴ص ،الف١٣٨٩ مطهری،(

 رابطـه درباره که عبادی قوانین .١ :کند می تقسیم دسته چهار به را انسان با مرتبط قوانیِن  مطهری
 ؛دهند می قرار پوشش تحت را خودش با انسان رابطه که اخالقی قوانین .٢ ؛هستند خداوند با انسان

 انسـان رابطه که اجتماعی قوانین .۴ ؛پردازند می طبیعت با انسان ارتباط بیان به که طبیعی قوانین .٣
 بـا و است معتقد تحول و تغییر به انسانی، قوانین حیطه در تنها وی .دهند می قرار مدنظر را انسان با

 معنـای بـه یکـدیگر بـا هـا انسـان روابط حوزه در تغییرات که کند می یادآوری هم تغییر این پذیرش
 قـوانین همـه پـس اسـت، تحـول و تغییـر حـال در جامعـه چـون که نیست کلی اصل این پذیرش

 ،همان( شود می پذیرفته زمان نیازهای گرفتن نظر در به بنا تغییر این بلکه کنند؛ تغییر باید اجتماعی
  ).٣٠٢−٣٠١ص ،ج١٣٨٩
  
  لیپمن دیدگاه از کودکان برای فلسفه در تربیت و تعلیم هدف

 دارد، دموکراتیـک جامعه آینده برای عملی شیوه به شهروندان تربیت به نسبت که ای دغدغه با لیپمن
   :کند می گذاری هدف و تأسیس را خود تأملی تربیت و تعلیم نظام

 تعـداد .شـود می تبـدیل بزرگسـال شهرونداِن  از جایگاهی به سال هر در تربیت و تعلیم نظام
 داشـته تکمشـار  آن، در بایـد هکـ ای جامعـه یها هسـامان بـا ارتبـاط در هکـ افرادی از زیادی
گــاه باشــند،  و خودشــان بــه نســبت و ننــدک مــی بــاور دیــر را هایش ســنت هســتند؛ ناآ
 بکشـیم کنـار را خـود مـوارد، ایـن برابـر در تـوانیم یمن مـا .هستند بدگمان شان یها هخواست

  ).۴٨ص ،١٩٨٨ لیپمن،( ]باشیم تفاوت بی[

 ،٢٠١٢ چسـتر، یوی(د است 1یسقراط ِی عمل یتترب و یمتعل بر یمبتن یتأمل یتترب و یمتعل یهنظر
 راه ادامه در یپمنل ).xiii ،١٩٨٠ همکاران، و یپمن(ل کرد یم یدتأک گفتگومحور پژوهش بر که )١١ص
 متقابـل رابطـه یجـادا بـه نسـبت« که کند می نقد را یتترب و یمتعل گذشته اندیشمندان یکردرو یویی،د
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 مرتبط و یانتزاع صورت به فلسفه آنها، یینها یتغا و »داشته یاندک عالقه مدارس، در عمل / نظر یانم
 پـژوهش« را آموزش یِی نها هدف او که یدرحال ؛)١۴٧ص ،٢٠٠٨ یپمن،(ل است بوده ینظر مسائل با

 کنـد می ذکر »بهتر کیفیِت  با زندگی« به دستیابی برای ای وسیله را پژوهش این بلکه داند؛ نمی »یفلسف
 ارائـه از او یـزهانگ و هـدف ینتـر مهم گفـت توان یم یطورکل به ).٨۴ص ،١٩٨٠ همکاران، و یپمن(ل

 بـرای نوجوانـان و کودکـان به آموزش یبرا نو یروش ارائه و یتترب و یمتعل و تفکر بهبود به کمک فبک،
  ).١۵٣ و ١۵۶ص ،١٣٨٨ یپمن،(ل است »یدموکراس نظام در یشهروندان« به آنها یلتبد

 ،دموکراسـی و عقالنیـت از برخورداری محور، پرسش جامعه های ویژگی از یکی لیپمن، نظر از
 تنظیمـی ایده عنوان به توان می را دموکراسی« زیرا ؛است تربیت و تعلیم فرایند اصلی اجزای عنوان به

 توسـعه بـرای تنظیمـی ایـده عقالنیـت، کـه درحـالی ؛گرفت نظر در اجتماعی ساختار توسعه برای
  ).٢٠۴ص ،٢٠٠٣ ،همو( »است جامعه خاص های رویه یا شهروندان فرد فرد خواه فرد، ساختار
 بنـدی دسـته تـوان می جنبـه دو از را فبک طریق از تربیت و تعلیم در لیپمن اهداف اساس، براین

 ُبعـد و اصـلی جنبـه بـه رسـیدن در را ما ،آنها به دستیابی که اهداف فردی ُبعد و واسطی جنبه کرد:
 بـر تسـلط ورزی، اندیشـه و عقالنیـت رشـد بـه تـوان می فـردی ُبعـد در رساند. می یاری اجتماعی
 کـه کرد اشاره تقلید و باور القای از دور به آوری استدالل و داوری بهبود و تفکر گانه سه های مهارت
 و (صـدر گیرنـد می قـرار مستقل تفکر ،سخندیگر به و »خود برای ورزی اندیشه« عنوان ذیل همگی

کیـد نکتـه ایـن بـر 1درس کـالس در فلسفه کتاب در لیپمن .)١۴۶−١۴۵ص ،١٣٩۵ پورحسن،  تأ
 بـرای ورزی اندیشه چگونگی آموختن منظور به کودکان به کمک فبک، برنامه اصلی هدف« کند: می
  ).۵٣ص ،١٩٨٠ ،همکاران و (لیپمن »است خود

 بلکـه دانـد؛ نمی نقادی در صرف توانایی را فبک کالس هدف کتاب، همین از دیگری جای در
 پـرورش بـا بتواننـد کـه کنـد می معرفـی نهـایی هـدف را ها نانسا آموزش و پرورش و رود می فراتر

 و مهـارت بـا ،کننـد آزاد ،عمـل و تفکـر زمینـه در را خود خالقانه استعدادهای فردی، های توانایی
 باورهـای بازاندیشـی بـه کنند، ارزیابی طرفانه بی را خود و جهان داوری، و استدالل در زیاد توانایی
 و سـازنده مثبـت، نظـرات و کننـد ریـزی طـرح دوباره را خود یها هاندیش ،سرانجام و بپردازند خود

 تقویـت را یکـدیگر فـرد، های اسـتعداد تربیتـی، و تعلـیم روِش  ایـن در .دهنـد پیشنهاد ای خالقانه
  ).١۵٨ و ١۵۵ص ،همان( ببرند بین از یا کنند خنثی را همدیگر اینکه نه کنند، می

 :اسـت معتقد فبک آموزش هدف درباره 2،دارد نام همین به که کتابی در شاو، ران راستا، همین در
                                                           

1. Philosophy in the Classroom 

  است: شرح بدین Shaw Ron کتاب کامل عنوان .٢
Philosophy in the Classroom: Improving your Pupils’ Thinking Skills and Motivating Them to Learn 
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 در را آنهـا ،برانگیـزانیم را کودکـان شـگفتی و کنجکاوی حس که آنیم جستجوی در طریق این از ما
 بهبـود را آمـوزان دانش استداللی های توانایی ،رسانیم یاری هایشان دیدگاه بیان و دهی سامان جهت
 بـه را اخالقـی مسائل بررسی قدرت و دهیم افزایش را مهم موضوعات درباره تفکر کیفیت ،بخشیم
 اجتمـاعی رفتارهـای از تـر عمیـق شـناخت بـا و تر لئومس اندیشمندتر، آموزانی دانش تا بدهیم آنها

  ).٢١−٢٠ص ،١٣٨٩ شاو،( دهیم پرورش
 تقویـت درصـدد خـود مهـارتی−فکـری جنبش با که کند می اشاره نکته این به همچنین لیپمن
 کنند برقرار تعامل ای نشده بینی پیش های موقعیت با مؤثرتری نحو به تا است آموزان دانش خردمندی

 تقویـت از خـود حمایـت نتیجه اساس، همینبر .شوند می رو روبه آنها با کارهایشان و زندگی در که
  ).٣٨ص ،١٩٨٨ لیپمن،( داند می معقول هایی انسان پرورش را کودکان در تفکر های مهارت
 1مـوریس،( است شده عنوان دموکراسی به یابیدست فبک برنامه هدف ترینمهم اجتماعی، ُبعد در
 مـؤثرترین« عنوان بـه تربیـت و تعلیم به نگرش در دیویی، از که تأثیری به بنا لیپمن ).۶٧١ص ،٢٠٠٨
 نظـامی در جامعـه اصالح را خود برنامه هدف بود، پذیرفته »اجتماعی وسیع اصالِح  یک کارِی  بازوی
 صـورت به کـامالً  رونـد، می راه ایسـتاده طبیعی، طور به کهطور همان آن، در مردم که دانست می جهانی
  :رویکرد همین به بنا ).۴١ص ،١٣٨٩ لیپمن،( کنند زندگی دموکراتیک طبیعی،

 ]صـرفاً [ اینکـه بـرای جوانـان سازی آماده از بیش چیزی شدن، متمدن برای تربیت و تعلیم
 زنـدگی چگونـه بیاموزنـد بایـد آنها نتیجه در .است باشند، آینده در خوبی یها هگیرند تصمیم
 بتواننـد بهتـر هـا بحران ایجـاد صـورت در و آیند وجود به کمتر اجتماعی های بحران تا کنند
 نسـل و کنـد می جلـوگیری نیز اعتیاد و جنایت از تربیتی و تعلیم چنین یک .بزنند دور را آنها

 بـه را مهمـی و مفیـد بسـیار یهـا شارز  بـود خواهند قادر که آورد خواهد وجود به را جدیدی
  ).۵١ص ،١٩٨٨ لیپمن،( دهند انتقال کودکانشان

 پافشاری نکته این بر ،نیستند تفکرشدنی و یاددادنی صرفاً  اموری چنین است معتقد چون لیپمن
 لیـپمن،( کـرد تمـرین و زنـدگی عمل، در را آنها باید صلح چون ییها شارز به نیل برای که کند می

 پـرورش، و آمـوزش نظـام تحـول در مشـارکت بـا کند می تالش رو ازاین ؛)١٢٢−١٢١ص ،٢٠٠٣
 کـه بپردازد ای برنامه تدوین به درست تفکر برای معیارهایی تعیین با و باشد داشته جلو به رو حرکتی
  ).٢٠٣ص ،همان( شود عدالت برقراری باعث

کید تفکر و پژوهش بر لیپمن اگرچه  و تعلـیم غایـت رسد می نظر به گاه تاآنجاکه دارد، بسیار تأ
 با ولی ،)۵٣ و ۴٣−۴٢ص ،١٩٨٠ ،همکاران و لیپمن( پندارد می مستقل تفکر به دستیابی را تربیت
 عنوان بـه تنهـا مسـتقل، تفکـر ذیـل شـده ذکـر هـای فعالیت گفت توان می او افکار تر عمیق بررسی
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 متمـدن همانـا کـه گیرنـد می قـرار توجه مورد غایی هدف به دستیابی منظور به ابزارهایی و مقدمات
 مشـروط دموکراسی، به دستیابی ازآنجاکه .است کردن زندگی بهتر و شدن دموکرات شهروند شدن،

 لیـپمن بـرای بایـد )پـذیری قانون( قانون از پیروی و تسلیم است، نظم به پایبندی و قانون رعایت به
  .باشد مهم

  
  لیپمن اندیشه در قانون معنای درباره مالحظاتی

 یبـرا ینـیتمر هسـتند، تمـدن به دستیابی یبرا الزم ابزار ،یاجتماع نیقوان ازآنجاکه« لیپمن باور به
 قانون مورد در لیپمن دیدگاه توان می ).۵٨ص ،١٩٨٨ لیپمن،( »شوند می گرفته نظر در شدن متمدن

 کـالس در فلسـفه در آن از کـه کرد مشاهده توضیحی و 1لیزا کتاب در نوشتارش از زیادی حد تا را
 دارد، وجـود تفـاوت معیار با قانون بین گیرند می فرا آنکه ضمن کودکان ،لیزا در .دهد می ارائه درس
 ولـی برسـند؛ نظر به ناپذیر تخلف و شمول جهان همیشگی، قوانین، شاید که رسند می نتیجه این به

 امـوری تنهـا قـوانین برخی یابند درمی »مشترک کندوکاو« در مشارکت با آنها .ندنیست چنین درواقع
 برخـی .اسـت شـده توافـق آنهـا سـر بـر 2مشترک خیر صورت به و اجتماعی طور به که هستند رایج

 هایی سـفارش و دسـتورها قـوانین، از دیگـر تعدادی و اند آمده دست به تجربی هاِی  تعمیم براساس
 موفـق ن،یمعـ تیـموقع یـک در اسـت ممکـن« بنابراین و اند رسیده ما به سنت طریق از که هستند
 در پیشـرفت از پـس کودکـان ،ترتیب این به ).٢٠٠ص ،١٩٨٠ ،همکاران و لیپمن( »نباشد ای باشند
 معیارهـای بـا هم قوانین درباره باید و توانند می که یابند درمی معیارها و قوانین میان دادن قرار تمییز

 نتیجـه سـرانجام و کننـد بررسـی دیگـری قواعـد بـا بایـد را معیارها این خود و کنند داوری خاصی
  ).٢٠١ص ،همان( »ندارد وجود نهایی میزان و معیار هیچ« گیرند می

 آن، طـی کـه دهـد می سوق فرایندی سمت به را او لیپمن، فلسفی و فکری های زمینه ،همچنین
 .گـذارد بنیـان و نـدک وضـع خـود، موقعیت اب متناسب را خود نیاز مورد قوانین همه تواند می انسان

 در »عملـی اسـتدالل« اهمیـت بـر تربیتـی و تعلیم یها هنظری دیگر با قیاس در فبک ،دلیل همین به
 تعصـب، از عاری عملِی  استدالِل  با شدن درگیر نتیجه« که است شده متمرکز تربیت و تعلیم فرایند
  ).٧٨ص ،٢٠١٢ 4گاردنر،( »است 3گذاری قانون−خود معنای به آزادی
 اعتقـادی ناپذیر،نقض و ثابت همیشگی، کلی، قوانین به لیپمن رسد می نظر به نکات این به توجه با
  .تأثیرگذارند قوانین وضع بر که هستند تجارب و ها موقعیت عملی، نتایج این ،اغلب و ندارد
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  لیپمن اندیشه در دموکراسی معنای باب در مالحظاتی

 نظام تعمیق و تکمیل چالش« ،برخوردارند »دیرپا دموکراسی« از که را کشورهایی امروز چالش اگر
 در آنچـه بـه توجـه با )٢٢ص ،١٣٨٩ دال،( کند می بندی تقسیم دال که آنچنان بدانیم، »دموکراسی

 چـالش این رفع و حل برای است تالشی فبک برنامه کرد ادعا توان می شد، گفته فبک اهداف بخش
 تقویت« و غیردموکراتیک های حکومت با جوامعی در »دموکراتیک گذار« بهبود و آمریکا جامعه در
  .نوپا دموکراسی با جوامعی در »دموکراتیک های رویه و نهادها تحکیم و

 ،١٣٨٧ زاده، نقیـب( آن برآینـد هم و است تربیت و تعلیم ساز زمینه هم دیویی، برای دموکراسی
 »مشـترک کنـدوکاو« شیوه به زندگی با انتخابات طریق از داریحکومت سیاسی جنبه از بیش و )٧٧ص
 شهروندان مساعی تشریک با دموکراسی از معنا این ،همچنین .دارد پیوند زندگی روش یک عنوان به
 بر دیدگاه این ).١١۶ص ،٢٠١١ کم،( است مرتبط اجتماع ساختن در آنها پذیری لیتئومس افزایش و

  .است گذاشته تأثیر لیپمن تربیتی و تعلیم اندیشه
 معتقد و داند می فبک طریق از آموزش را شدن متمدن الزمه 1،رود می مدرسه به فلسفه در لیپمن

 یاجتماع های هسامان« آموزشی یها نیتمر و مدرسه دوران در هک است یسک خوب، شهروند است
 نظـام در ها سـامانه ایـن و )۴٩ص ،١٩٨٨ لیـپمن،( باشد ردهک نهادینه خود درون در را »تیعقالن
 تفکـر ارتبـاط دربـاره وی .اند دسـترس در کنـد، می پیـروی دموکراتیـک قواعد از که تربیتی و تعلیم

   :گوید می تفکر نوع این فواید و دموکراسی با انتقادی
گــاه موضــوع، ایــن بــه نســبت را مــا دموکراســی گســترش  تفکــر توانــایی کــه اســت کــرده تر آ
 چنـین اگـر .اسـت مهـم چقدر دموکرات، شهروندان پذیری مسئولیت با همراه و پذیر انعطاف
 انتقـادی تفکـر .شـوند می سازشـکاران تبلیغات و اقتدارگرایان آماده شکارِ  شهروندان، نباشد
 ،٢٠٠٣ لیـپمن،( کنـد محافظـت حـدودی تـا مغـزی شستشـوی تر ثبات بی انواع از تواند می
  ).٢٠٩−٢٠٨ص

 چنـین تـوان می اجتمـاعی اصالح و تمدن دموکراسی، جامعه، درباره لیپمن مباحث در تأمل از
ــتنباط ــرد اس ــه ک ــه در ک ــیم نظری ــی و تعل ــرین مهم او، تربیت ــی ارزش ت ــر و قطع ــایِی  ام ــه غ  از ک

 امتـداد در و تفکـر قـدرت پرورش شود،   می گرفته نظر در یقینی و ثابت همیشگی، شده، تعیین پیش
 بـه بنـا اخالقـی یهـا شارز جملـه از و هـا شارز بقیه و است آن لوازم و دموکراسی به دستیابی آن،

 لیپمن، نظر از .هستند پذیر دگرگون و متغیر توافقی، و اجماعی شدنی، ساخته ها، زمینه و ها موقعیت
 شـوند ساخته نو از دوباره و پاالیش و تصفیه جستجو، و پژوهش فرایند در باید کودک باورهای همه
 جستجو این که زمانی تا« ،بنابراین .پذیرفت غیرتأملی و غیرانتقادی صورت به را باوری هیچ نباید و

                                                           
1. Philosophy Goes to School 



 ١٣٩٨بهار و تابستان  /٢٨ش/ ١۴س/ تربیت اسالمی   ٨۶

  

 آن درباره که چیزی به توانیم نمی ما« زیرا ؛»است قطعی روش و اصلی قاعده شکاکیت، دارد، ادامه
  ).۴٨−۴٧ص ،همان( »باشیم داشته اعتقادی دیگر هستیم، جستجو حال در و تردید دچار

  
  تربیت و تعلیم اهداف درباره لیپمن و مطهری دیدگاه تطبیقی بررسی

  واسطی اهداف در دیدگاه اشتراک

 از دور بـه ورزی اندیشـه تأمـل، تفکـر، تعقـل، اهمیت بر تربیت و تعلیم یندافر در لیپمن و مطهری
 مطهری،( عقالنی دالیل بررسی طریق از پرسشگری و گفتگو آزاداندیشی، لزوم نیز و تلقین و تقلید
 ،١٩٨٠ ،همکاران و لیپمن ؛۴١ و ٣٩ص ،ب١٣٩٣ ؛١٩٣ص ،الف١٣٩٠ ؛٢٩−٢٧ص ،ب١٣٨۶
 ،الـف١٣٩٠ مطهری،( خالقیت کارگیری هب و نقادانه نگرشی با و )٨٢ص ،١٩٨٨ لیپمن، و ۴۵ص
 )١٧١ و ٣٠ص ،١٩٨٠ ،همکـاران و لیـپمن و ٢٠٢−٢٠١ص ،٢٠٠٣ لیپمن، ؛١٨۴ و ٢٠−١٧ص
کید تربیت و تعلیم واسطی و اولیه اهداف عنوان به موضوع هر در  اشـتراک منظـر، ایـن از .دارنـد تأ

 مـورد تفکـر و ورزی عقالنیـت همـین ،اندیشـمند دو هر ،این وجود با .دارد وجود آنها میان دیدگاه
کید  جهـت در گیرنـد مـی نظـر در واسـطی هـدف بلکه دانند؛ نمی تربیت و تعلیم غایی هدف را تأ

  .تر عالی و غایی هدفی به دستیابی
  

  غایی هدف در دیدگاه اختالف

 وجـود لیـپمن و مطهـری شناختی انسان و شناختی ارزش مبانی و فکری نظام میان که تفاوتی به نظر
 بنـا دارد. وجـود دیدگاه اختالف اندیشمند دو این میان تربیت و تعلیم غایی هدف از بحث در دارد،
 بـه دسـتیابی بایـد بـود، حاکم )اسالمی( معنوی بینی جهان ای، جامعه در اگر مطهری شهید نظر به

 مطهــری،( دگیــر قــرار اولویــت در تربیــت و تعلــیم در معنــوی یهــا شارز و معنــوی های هــدف
 کـه پـردازد می هایی مکتب و ها نظریه نقد به مبسوط نحو به وی راستا درهمین ).٣۶ص ،الف١٣٩٣

 تربیـت، و تعلـیم زیرا ؛)۴٩−٣٨ص ،همان :نمونه برای( کنند می مطرح را خداوند منهاِی  معنویت
 و تعلـیم غـایی هـدف شـد، اشاره طورکه همان .است هدفی چنین به رسیدن برای محمل ترین مهم

  .است معنوی فضائل و اخالقی کماالت کسب و خداوند عبودیت و بندگی او، باور به تربیت
 ُقـرب و عبودیـت مقـام به رسیدن معنای به انسان کمال و سعادت ازآنجاکه مطهری، شهید نظر از
 و اتقـو ،)۴٨ص ،ب١٣٨۶ مطهری،( آید نمی دست به صالح عمل و ایمان طریق از جز و است الهی

 انسـان بـه فرابشـری منبعـی طریق از آن از بخشی که عبادی و دینی مفاهیم آموزش نیز و نفس تهذیب
 گیـرد قـرار تربیـت و تعلـیم مقدمه انسان، عقل بر مبتنی تأمل و تفکر با همراه باید است، شده تکلیف

 تربیـت و تعلـیم غـایی هدف که است باور این بر لیپمن که درحالی ؛)١٢۵ص ،الف١٣٩٠ مطهری،(
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 برقـراری داوری، و اسـتنباط قدرت تقویت معنای به عقالنی، تفکر پرورش طریق از که فبک در تأملی
 خوداصـالحی و انتقادی تفکر مانند عمومی های مهارت پرورش مختلف، یها شدان میان ارتباطی پل
 »مشـترک کنـدوکاو« در )۵۵−۵۴ص ،٢٠٠٣ لیپمن،( دیگر حوزه به حوزه یک از آنها انتقال قابلیت و

    ).٢٣ص ،٢٠٠۵ لیپمن،( است متمدن و دموکرات شهروندان پرورش یافت، دست آن به توان می
کید و آرا به توجه با  او، نظر از دموکراسی به دستیابی که رسد می نظر به چنین باره این در لیپمن تأ
 دسـت بـه »مشـترک کنـدوکاو« در گفتگـو بـا که است ای شده مشخص پیش از و قطعی ارزش تنها
 و شـود می گرفتـه نظر در ضروری ارزشی ،سخندیگر به .است شده گرفته فرض پیش، از و آید نمی

   .نیست آن گذاری هدف در ای مناقشه
 در مشـارکت معنـای بـه بـودن متمـدن و دموکراسـی کـه شود مطرح پرسش این اینجا در شاید
 نظـرات بـه کردن گوش و دیگران به احترام قانونمندی، پذیری، نظم پذیری، لیتئومس گیری، تصمیم

 در نکـات این از بسیاری به هم مطهری و است ... و گفتگو آزادی، شهروندی، حقوق رعایت ،آنها
 اسـتنباط او یها دیـدگاه دیگـر بـه توجـه بـا ،است نکرده اشاره هم اگر و کرده اشاره خود های بحث
 تربیـت و تعلـیم غایت از بحث در دو این میان اختالفی ،بنابراین .ندارد آنها با مخالفتی که شود می

   :شد رو روبه رویکرد دو با دموکراسی، به نسبت توان می گفت باید پاسخ در .نیست
 دارای و دربرگرفتـه را فـوق معـانی کـه شـود گرفتـه نظـر در روش یـک مثابـه بـه دموکراسی اگر

 بسیاری و مطهری شهید و لیپمن میان ،باشد ورزی عقالنیت و گفتگو تفاهم، توافق، چون ملزوماتی
 بـه دارد؛ وجـود نظر اشتراک بلکه ،ندارد وجود ینظر اختالف تنها نه اسالمی، اندیشمندان از دیگر
 قـانون، نظم، رعایت پذیری، لیتئومس امور، در مشارکت و همکاری به هم مطهری، شهید معنا این

 و عقالنـی تفـاهم ورزانه، اندیشـه یگفتگـو بـر هـم و دارد توجـه دیگـران بـه احتـرام و مردم حقوق
کید آزاداندیشی   .کند می تأ
 مـراد را دوم رویکـرد دموکراسـی، از صـحبت هنگـام معاصـر، اندیشـمندان بیشـتر که درحالی

 مصـطلح، دموکراسـی .اسـت آن روش صـرفاً  نـه و دموکراسـی گفتمان و محتوا به ناظر که کنند می
 بـا متناسـب و دارد را خـود خـاص هـای مؤلفـه و هـا ویژگـی بنیـادین، های ارزش که است تعریفی
 مفهـوم را دموکراسـی موضـوعه اصـل 1اوژیـه فیلیـپ .است شده گذاشته بنیان غربی شناسی انسان

 کـه قوانینی مبنای بر مردم آن در که است وضعی« :نویسد می آن تعریف در و کند می بیان »آزادی«
 تواننـد نمـی خـود کـه آنچـه و دهنـد می انجام هستند، آن تحقق به قادر که آنچه اند، کرده انشا خود
 آن امر این الزمه ).١٠٣ص ،١٣٨١ اوژیه،( »بخشند می واقعیت خود نمایندگان توسط دهند، انجام
ــه اســت ــور در شــهروندان ک ــه داشــته، مشــارکت عمــومی ام ــاهی ب گ ــل در رســیده، خودآ  مقاب

                                                           
1. Philippe Augier 
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 شـکاک سیاسـی امـور بـه نسـبت داشته، قضاوت در انصاف و اعتدال نیامده، کوتاه ها خواهی زیاده
 مفهـوم« :معتقدنـد دیگـر برخی ).١٠۶ص ،همان( دهند قرار انتقاد مورد را مختلف نهادهای ،بوده

 مترادف مشارکت، حداکثر با دموکراسی حداکثر یعنی ؛»است مشارکت اصل دموکراسی، در اصلی
  ).١٢٢ص ،١٣٧٨ بنوآ،( برابری یا آزادی حداکثر با نه و است
 نگـرش یعنـی اول، رویکـرد بـر مبتنـی بیشتر دیویی، از پیروی به لیپمن نگرش رسد می نظر به
 و گفتمـانی پشتوانه بدون و خأل در مفهومی هیچ که آنجاست نکته ولی باشد؛ دموکراسی به روشی
 معرفتـی−فکری نظام یک ذیل نیز دموکراسی از نخست تعبیر ،هرترتیب به و گیرد نمی شکل معرفتی

 حاکم های ارزش از را دموکراسی از لیپمن مقصود توان نمی ،بنابراین .شود می معنا و ارائه ارزشی، و
 از معنـا ایـن .کـرد جـدا کـامالً  امانیسـم و لیبرالیسم پلورالیسم، سکوالریسم، مانند غربی سنت بر

 بـه خـاص نگرشـی پایـه بـر ولی ،دارد پیوند زندگی روش با اگرچه شهروندی، و تمدن دموکراسی،
  .است شده نهاده بنا خلقت در او جایگاه و انسان
 هر مطهری، شهید و لیپمن :گفت باید نیز مداری قانون با دموکراسی دانستن مترادف از بحث در

کید قانون رعایت و اجرا بر دو  گونـاگونی قـوانین نیازمنـد خـود زنـدگی در آدمی معتقدند و دارند تأ
  .دارند نظر اختالف یکدیگر با آنها تغیر و ثبات و قوانین أمنش و کننده وضع از بحث در ولی است؛

 رابطـه در کـه قـوانینی یژهو بـه دارد؛ یـدتأک قـوانین از ای پاره بودن قطعی و یقینی ثابت، بر مطهری
 قـوانین از بـاالتر و ندانسته کافی را آنها ولی پذیرد؛ می را اعتباری قوانین هم او .اند مطرح خدا با انسان

 اسـت ایدئولوژی و الهی قوانین یعنی فرابشری هایدستورالعمل و قوانین به معتقد بشرساخته، اعتبارِی 
 ،الـف١٣٨۶ مطهـری،( »الهی تضمین« عبارت .گیرد می نظر در هاگذاریقانون دیگر اساس را آنها و

 .اسـت برانگیـز تأمـل بسـیار آورد، مـی میـان بـه سـخن بشـر نیاز مورد قوانین از که درجایی )١۵۴ص
 ایـن انتسـاب کننـده بیان »الهی« نسبت و است پایداری و ثبات یقین، قطعیت، دهنده نشان »تضمین«

 اعتبـارِی  قـوانین از غیـر کـه قوانینی اعتقاد، این به بنا .است فرامادی و فرابشری أمبد به ثبات و قطعیت
 انـد ثابت و تغییرناپـذیر قـوانینی، کـه نامنـد می »الهـی سـنت« دیـن، زبان در را اند شده وضع بشری،

  .دارند قرار آنها سیطره تحت جهان یها هپدید و )١٣۶−١٣۵ص ،١٣٨٨ مطهری،(
 سـینا ابـن نظـر به سپس .است پیامبران بعثت اهداف از یکی عدالت اقامه مطهری شهید نظر از
 قـانون و باشـد عادالنـه قـانون، اینکه مگر ،شود نمی برقرار واقعی عدالت گوید می که کند می اشاره

 فردی اهداف و اغراض حامل که ،بشر که دلیل آن به نخست .نیست ارائه قابل بشر سوی از عادالنه
 ضـمانت بشـر، ساخته قانون آنکه، دوم و نیست حقیقت تشخیص به قادر تنهایی به است، اجتماعی و

 بـه بنـا را قـانون و شـمارد می مقـدم دیگری بر را خود خود، طبع به بنا همواره او زیرا ؛ندارد اجرایی
 نبـود، چنـین اگر و کند می رعایت و اطاعت نرساند، ضرری او به تاآنجاکه و نوشته خویش منفعت
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 قـانون بـه عـدالت، برقراری برای که گیرد می نتیجه مقدمه این از مطهری .دارد قانون طرد در تالش
 بـه هـم تـا باشـد شـده وضـع خدا سوی از باید ،باشد عادالنه اینکه برای قانون و است نیاز عادالنه
 از ،همچنین .بترسد آن با مخالفت از بوده، خاضع آن، مقابل در بشر هم و باشد شده تنظیم درستی
  ).٢١−٢٠ص ،الف١٣٩٣ مطهری،( باشد داشته اجرایی ضمانت هم جزا و پاداش نظام طریق
 طریـق از یـا ،اند هآمد دست به تجربی هایتعمیم با که هستند مرسومی امور قوانین لیپمن، نظر از
 و اسـت شـده توافـق آنهـا سـر بـر »مشترک خیر« عنوان به هنجارهایی عنوان به یا اند هرسید ما به سنت

 دانست؛ مسائل با رویارویی در قانون بهترین و همیشگی کلی، ناپذیر،تخلف را آنها توان نمی بنابراین،
 زمانی داوری، این نتیجه در شاید و هستند ارزیابی و داوری معرض در معیارهایی با نیز آنها خود بلکه
 معرفـی سـیک را قـانون بـه عامـل خـوِب  شهروند او .شوند گذاشته کنار بهتری، قانون نفع به که برسد
 عمـومی شناسـی روش یـک نماینـدۀ هک ها آیین از ای مجموعه و نهاد یک عنوان به قانون« به هک کند می
  ).٢٠٠ص ،١٩٨٠ ،همکاران و لیپمن( »ندک توجه است، مسائل حل برای

 دیگری قانون که زمانی تا قانون این دموکراسی، قواعد طبق که دارد توجه نکته این به لیپمن البته
 یها هنشـان جملـه از قانون نکردن رعایت .کرد تخطی نباید آن از و است معتبر نشده، آن جایگزین
 نشـانه باشد، شده درونی که قانونی هم آن قانون، رعایت برعکس و است نبودن متمدن و دموکرات

 شدن متمدن بدانند دیبا افراد« :نویسد می باره این در وی .است »شدن خوب شهروند در شرفتیپ«
 یبـرا ینـیتمر ،یاجتمـاع نیقـوان دیـفهم خواهند آن دنبال به و است باارزش یامر خود، یخود به

  ).۵٨ص ،١٩٨٨ لیپمن،( »باشند یم هدف نیا به دنیرس یبرا الزم ابزار زیرا هستند؛ شدن متمدن
 ؛)۶۶−۶۴ص ،٢٠٠٣ ،همـان( ورزد مـی مخالفـت هـا ارزش »القـاء« بـا حـال درعـین لیپمن
 بـه مـدارس سـوی از −باشـد کـه معرفتـی جایگاه هر از− ها ارزش ابالغ گاه است معتقد تاآنجاکه
 شـرط کـه رود مـی پـیش آنجـا تا حتی و است کودکان یا والدین حقوق به تجاوز معنای به کودکان
 یشـانها هخانواد و کودکـان مـدنی حقوق رعایت به مشروط را جوان نسل به ها ارزش انتقال هرگونه
 خـود توسـط شـده وضـع و اعتبـاری حقوقی مدنی، حقوق ).۵۴−۵٣ص ،١٩٨٨ لیپمن،( کند می

 هم و آورد شمار به همیشگی را آنها توان نمی هم ،پذیرند  تحول و تغییر هم بنابراین هستند؛ ها انسان
  .اند نشده وضع فرابشری ارزشِی  نظام سوی از معنا این به غالباً 

 و لفظ در اختالف تنها تربیت، و تعلیم غایت از بحث در مطهری شهید با لیپمن اختالف نتیجه، در
 بـر حـاکم ارزشـی نظـام و معرفتـی و اجتمـاعی زمینـه بـه است بایسته مبحثی هر در .نیست اصطالح
 میان لفظی یا ظاهری معنایِی  های شباهت صرف به توان نمی و شود توجه بحث آن اندیشمند های دیدگاه

 کـه اند متفاوت ارزشی نظام دو دارای مطهری شهید و لیپمن .کرد حکم آنها یکسانی مورد در موضوع دو
  .آورد خواهد دنبال به را خود به مخصوص ارزشی و معرفتی پیامدهای ها، نظام این به التزام
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 نظـام و مطهـری فکـری منظومـه سـازِ  زمینه ارزشـِی  نظـام باید نیز تربیت و تعلیم غایت درباره
 را دموکراسـی از لیـپمن مقصـود کهطور همان داد؛ قرار مدنظر را لیپمن های دیدگاه بر حاکم ارزشی
 حقوق آزادی، مشارکت، اصول بر مبتنی که دانست یکی باستان یونان در رایج دموکراسی با توان نمی
 بـر مبتنـی فردگرایی باستان، عهد های دموکراسی در« .بود متفاوت هایی ارزش پایه بر ولی ...و برابر

 »است شده اصلی محور امر، این ما، روزگار های دموکراسی در که  درحالی نداشت؛ وجود مساوات
  ).١٢١−١٢٠ص ،١٣٧٨ بنوآ، (

 در مصـطلح دموکراسـی معنای به لیپمن دیدگاه در دموکراسی که دارد توجه نکته این به نگارنده
 اکثریت و قدرت حکومت و ها البی احزاب، محور بر که نیست داری حکومت نظام و سیاسی علوم
 عمـل و تفکـر و دموکراسـی معرفتـی مفـاد و اصـول بـه تـر پیش دیویی، از تأسی به وی .چرخد می

 بقـای در پـرورش و آمـوزش نقـش متقـابالً  و است مؤثر تربیت و تعلیم پیشرفت در که دموکراتیک
 بافتار و ساختار آن در لیپمن هم فرض همین با ولی ؛)٢٠٠٧ برادلی، و فیزر( دارد توجه دموکراسی،

 .کند می مطرح گرایی عمل و مسلیبرالی هنجاری نظام ذیل را دموکراسی و است ورزی اندیشه حال در
 بـه هـا مؤلفه دیگر و تکثرگرایی فردگرایی، توافق، آزادی، مشارکت، چون هایی مؤلفه بر علت همین به

 »مشـترک کنـدوکاو« طریـق از فبک منظر، این از .است شده تصریح او آثار در آن هنجاری معنای
 نظـر در فرهنگـی تنوع و قومی تعدد با دموکراتیک جامعه یک در تدریس ایدئال روش یک آن، ویژه
 بـرای آمـوزش طریـق از سیاسی و اجتماعی دلخواه فرجام هر به یافتن دست برای« و شود می گرفته

   ).١۵ص ،٢٠١۴ 1هیگز، و ونتر( »است ارزشمند بسیار دموکراسی،
  
  گیری نتیجه

 و ورزی اندیشـه و تفکر مطهری، شهید و لیپمن نزد که گرفت نتیجه چنین توان می شد، گفته آنچه از
 و داوری ،گفتگـو ورزی، عقالنیـت پرسشـگری، آزاداندیشـی، نقـادی، ماننـد آنها با مرتبط مفاهیم
 بـه رسـیدن بـرای واسـطی اهـداف بلکـه نیستند؛ تربیت و تعلیم نهایی اهداف نوآوری، و خالقیت
  .دیگرند هدفی

 معنوی مدارج کسب و بندگی درجه به رسیدن تربیت، و تعلیم غایی هدف که است آن بر مطهری
 برابـر در تسـلیم بـا هـم و پرسـش و تأمـل و تفکر با هم خود بطن در که معنویت و بندگی این و است
 مفهـوم بـا متناسـب و اسـالم ارزشـی نظام ذیل در دارد پیوند مردم حقوق رعایت و پذیری نظم قانون،

 ایـن در پـذیری قانون و مـداری قانون .شـود می مطرح )اسالمی شناسی انسان( کامل انسان و عبودیت
 گرفتـه فرابشـری منبعـی از کـه الهی قوانین و اند اعتباری غالباً  که اجتماعی قوانین پذیرش با نیز اندیشه

                                                           
1. Venter  &  Higgs 
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 جملـه از و فکـری نظـام های پلـه تمـام مطهـری دیگرسـخن، به .دارد ارتباط اند، غیراعتباری و اند شده
 ترین مهم که درحالی ؛کند می دهی سامان خداوند با انسان رابطه براساس را خود تربیتی و تعلیم دیدگاه
کیـد آن بر که فبک برنامه تربیتی و تعلیم هدف  منظور بـه نوجوانـان و کودکـان آمـوزش شـود، می تأ

 رسـیدن برای لیپمن .است شدن دموکرات شهروند و متمدن و تر کیفیت با و بهتر زندگی به دستیابی
 از یخوب بـه جنایـت و ظلم مقابل در بتوانند آموزان دانش بخواهیم اگر که است آن بر هدف، این به

 در باید باشند، دور به تلقین و القا هرگونه از همچنین و بایستند نامالیمات برابر در و کنند دفاع خود
 جهـت در را کودکان و کرد تجدیدنظر دیدند، می آموزش آن براساس تاکنون که تربیتی و تعلیم نظام

  .داد آموزش دموکراسی به دستیابی
 چـه و اخالقـی قـوانین چـه− قـانون از او مقصـود که است این شود می استنباط لیپمن آثار از آنچه
 براسـاس که است مستقل تفکر و جمعی ِخردِ  خودبنیاد، عقل بر مبتنی و بشری قانونی −اجتماعی قوانین
 خـودِ  ورزی عقالنیـت و ابـزاری عقالنیت بر مبتنی که قانونی اند؛ آمده دست به مشترک خیر سر بر توافق
 شـرایط و هـا موقعیت بـا متناسـب بلکـه نیست؛ حاکم آن بر دائمی ثبات و قطعیت نتیجه، در و بوده فرد

  .آید می شمار به موقتی و اعتباری خطاپذیر، رو ازاین و است تغییرپذیر مکانی، و زمانی
 بسـتر چـه در لیـپمن و مطهـری کـه کـرد توجـه نکتـه این به باید پژوهش فرضیه اثبات و تبیین در
 نظـام بـرای را غـایی هـدف و واسـطی اهداف فلسفی، نظام و فکری مبانی چه با و اجتماعی−تاریخی
 کـه آن روشـی معنـای به یشترب لیپمن، نگرش در دموکراسی اگرچه .اند کرده تعیین خود تربیت و تعلیم
 قانونمنـدی متقابل، احترام مشارکت، ،گفتگو تأمل، ورزی، اندیشه نقادی، آزادفکری، :از است عبارت

 و رشـد فلسـفِی  های زمینه و تاریخی بستر از فارغ توان نمی را مفاهیم این ولی دارد؛ اشاره پذیری نظم و
 بـه لیـپمن که پارادایمیک، و ارزشی نظام ذیل آن با مرتبط مفاهیم و دموکراسی .آورد نظر در آنها ترویج

   .است متفاوت دیگر های سنت و ها زمان در دموکراسی با که دارد معنایی دارد، تعلق آن
 پـذیری نظم ،گفتگو و تعامل شهروندی، حقوق رعایت قانون، به احترام از بحث تاآنجاکه مطهری

 دموکراسـی از او مقصـود با شود، می لیپمن اندیشه در تعقل و تفکر پرسشگری، نقادی، اندیشی، آزاد و
 مختلـف سنت دو از ویژه به اندیشمند دو آرای توان نمی که کرد توجه نکته این به باید ولی است؛ همراه

 بافـت بـه توجـه بی و اندیشـه بـر حـاکم شـناختی انسان و معرفتی ارزشی، نظام گرفتن نظر در بدون را
 اخـتالف کـه هاست زمینه آن به توجه با .کرد ارزیابی و بررسی خأل در و آنها پارادایمی و ورزی اندیشه
 توجه نکته این به است ضروری فلسفی بحث یک در بنابراین، .شود می آشکار لیپمن با مطهری دیدگاه
 از متفـاوت او، تکالیف و حقوق و ها ویژگی و انسان به اندیشمندان این از هرکدام نگرش نحوه که شود

 خاسـتگاه بـه توجـه بـا شود، می دیده مطهری آثار در لیپمن تعابیر با مشابه تعابیری اگر و است دیگری
    .گرفت نظر در فبک مفاهیم معادل دقیقاً  را آنها توان نمی وی فکری بستر و ای اندیشه
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